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ت �لعالقات �ملتنامية بني �سورية وتركيا بوالدة �رشق �أو�سط  ب�رشرّ

�سد بعد توقيع نحو خم�سني �تفاقية  جديد، فقد قال �لرئي�س �الأ

�التفاقيات  هذه  �إن  وتركيا  �سورية  حكومتي  بني  تفاهم  ومذكرة 

�لرتكي  �ل��وزر�ء  رئي�س  و�عترب  و�سط،  �الأ �ل�رشق  ر�سم خريطة  تعيد 

وتركيا  �سورية  بني  �مل�ستوى  ع��ايل  �ال�سرت�تيجي  �لتعاون  جمل�س 

و�لعر�ق  �سورية  بني  ��ا  و�إنمَّ و�سورية  تركيا  بني  فقط  لي�س  جمل�سًا 
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ردن وتركيا وبني تركيا ولبنان، بل �إنه �أكد على �أن م�سار �لعالقات �ل�سورية  وبني �الأ

�أن  �إىل  و�أ�سار  كله،  �لعامل  تهمرّ  بل  و�سط وحدها  �الأ �ل�رشق  يهم منطقة  �لرتكية ال 

هذه �لعالقات �ستجعل �لبو�بة �أرحب بني �أوروبة ودول �خلليج �لعربي، حيث تكون 

�سورية معربً� هامًا لرتكيا نحو �لوطن �لعربي، وكذلك �ستكون تركيا معربً� للعرب 

نحو �أوروبة، ويحقق هذ� �لتوجه �لذي ميتد �إىل ما هو �أبعد من حدود �لبلدين 

و�سط منطقة �أمن  �أفقًا و��سعًا لتكوين جديد يهدف �إىل جعل منطقة �ل�رشق �الأ

و�سالم وتفاعل تنموي كبري، حيث �ستفيد من هذ� �لف�ساء �القت�سادي �لرحب دول 

�سديقة عديدة مدعوة لل�رش�كة �ال�سرت�تيجية من �أهمها �إير�ن �لتي ت�سكل ح�سورً� 

�لنهائية  �حللول  ب�سائر  ب��د�أت  حيث  و�أذربيجان  �أرمينيا  ومثل  �ملنطقة،  يف  قويًا 

و�سط  �الأ لل�رشق  �لو��سعة  �ل��روؤي��ة  وه��ذه  بالظهور،  عالقة  كانت  �لتي  للم�سكالت 

�ل�سابقة  مريكية  �الأ د�رة  �الإ قدمتها  �لتي  �لروؤية  خالف  و�لتفاعل  للحياة  قابلة 

ل�رشق �أو�سط كبري ميتد من �ملغرب �إىل �أفغان�ستان عرب �سيطرة �إ�رش�ئيلية وو�ساية 

بقر�ءة  يبد�أ  �لرتكية  �لعربية  للعالقات  ثقايف  دفع  و��سحة، والبد من  �سهيونية 

جديدة للتاريخ �ل�سخم �مل�سرتك بينهما، بعيدً� عن �نفعاالت �ملا�سي ومالب�ساته، 

�لعالقة بني  بد�أت  �لعثمانية، فقد  �لدولة  و�أبعد من ظهور  �أعمق  �لتاريخ  وهذ� 

�لعرب و�لرتك يف عهد �خلليفة عمر بن �خلطاب )ر�سي �هلل عنه( �سنة �� للهجرة 

تر�ك  �سالمي تتابع تقدمها يف بالد �لفر�س و�الأ يوم كانت جيو�س �لفتح �لعربي �الإ

مبلك  �لباب  بالد  يف  �مل�سلمني  جي�س  قائد  ربيعة  بن  �لرحمن  عبد  �لتقى  حني 

�لرتك �سهربر�ز وعر�س عليه �أن ين�سم �إىل جي�سه و�أن ي�ساهم معه يف فتح منطقة 

تر�ك �إىل جيو�س  �أرمينيا فو�فق �مللك �لرتكي، ورحب �خلليفة عمر بذلك، و�ن�سم �الأ

�مل�سلمني، ويف عهد �خلليفة عثمان )ر�سي �هلل عنه( �سنة �3 هجرية فتح �مل�سلمون 

بالد طرب�ستان وعربو� نهر جيحون ونزلو� �إىل بالد ما ور�ء �لنهر فدخل كثري من 

تر�ك يف �لدين �جلديد، ويف عهد معاوية فتحت بخارى وبعده فتحت �سمرقند  �الأ

تر�ك جند يف جيو�س �لفتح يف �ل�رشق، حتى عال �ساأنهم ثم  وتو�لت �لفتوحات و�الأ

�أبو�ب ق�سورها  باتو� �رشكاء يف �ملنا�سب �لكربى يف �لدولة �لعبا�سية �لتي فتحت 
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�لعرب  بع�س  �إن  حتى  �سالم  �الإ �عتنقت  �لتي  مم  و�الأ �ل�سعوب  كل  من  لقياديني 

مل  لكن �خللفاء  �لقيادي،  �لو��سع وخافو� على م�ستقبلهم  �النفتاح  بهذ�  �ساقو� 

�سامر�ء،  مدينة  �لعرب  غري  من  للجنود  بنى  �ملعت�سم  �إن  بل  بجندهم،  ي�سيقو� 

�ل�سلجوقية، ومع نو قوتهم  تر�ك �لدولة  �أقام �الأ وحني �سعفت �لدولة �لعربية 

يف �لدولة �لعبا�سية �سارو� عماد �جلي�س وال�سيما يف عهد �خلليفة �ملتوكل، وحني 

فكر �لبيزنطيون يف �ال�ستيالء على �لدولة �لعبا�سية ظهر �ل�سالجقة قوة مد�فعه 

�سالم وظهر �أرطغرل �لذي متكن من �سم غرب �لدولة �لعبا�سية �إليه ور�ح  عن �الإ

يف  م�سجد  بناء  �رشوطها  من  ك��ان  هدنة  معهم  عقد  حتى  �لبيزنطيني  يحارب 

�سالمية �إىل غزو  مة �الإ �لق�سطنطينية، وحني �نهارت �لدولة �لعربية وتعر�ست �الأ

�ملغول و�ل�سليبيني ظهرت قياد�ت تركية يحتفظ لها �لعرب �إىل �ليوم بوفاء كبري 

�سالم مثل عماد �لدين زنكي ونور �لدين  ملا قدمته من دفاع خمل�س وقوي عن �الإ

وقائدهم �لع�سكري �لفذ �سالح �لدين �لذي قاد �لعرب �إىل �لن�رش يف حطني، وحني 

يوبية ظهرت قياد�ت  مة بعد موت �سالح �لدين ومتزقت �لدولة �الأ �سعف �ساأن �الأ

�إ�سالمية من خمتلف �لقوميات و�جلن�سيات مثل دولة �لظاهر بيرب�س �لبندقد�ري 

و�أ�سله تركي كاز�خي من �لقبجاق وقد حقق مع �ملظفر قطز )و�أ�سله من خو�رزم( 

ن�رشً� يف عني جالوت، ثم تابع �لظاهر حترير بالد �مل�سلمني من �ل�سليبيني ومل 

تر�ك هو �لذي  تطل فرتة حكم �أبنائه بعده، وهذ� �لتاريخ �مل�سرتك بني �لعرب و�الأ

جعل �لعرب يقبلون �لعثمانيني، فالدولة �لعثمانية �لتي �سمت �إليها بالد �لعرب 

على  �لعرب  �إليها  ينظر  مل  �لعامل،  يف  عظمى  �إ�سالمية  دول��ة  و�أ�س�ست  ����م  عام 

ت��ر�ك  �الأ يقاوم  فلم  و�ل�سليبي،  �ملغويل  �لغزوين  �إىل  نظرو�  كما  غازية  قوة  �أنها 

من �لعرب �أحد بل حاربهم �ملماليك �لذين �أر�دو� �أن تبقى لهم �ل�سلطة وحدهم 

مة �لعربية  وهم �لذين �سعدو� �إىل �حلكم يف بالد �ل�سام وم�رش ب�سبب �سعف �الأ

وتهاونها عن ت�سلم دورها �لقيادي يف نهايات �لع�رش �لعبا�سي، ومل يكن لدى �أحد 

�ملنظور  �سمن  ت��ر�ك  �الأ قوة  ح�سا�سية من ظهور  �أي��ة  �لتاريخ  ذ�ك  �لعرب يف  من 

�سالمي، بل �إن �لعرب تفاءلو� بالقوة �لرتكية �ل�ساعدة بعد �أن ذ�قو� مر�رة غزو  �الإ
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�ملغول و�ل�سليبيني، وهذ� ما يف�رش كون معركة مرج د�بق حم�سورة بني �ملماليك 

�لعثمانيني  وبني  �لربجية  �ملماليك  من  �رشك�سي  وهو  �لغوري  قان�سوه  يقودهم 

مر يف م�رش �لتي هرب �إليها قان�سوه،  ول، وكذلك كان �الأ �لذين يقودهم �سليم �الأ

وقد �سهدت �لدولة �لعثمانية �ت�ساعًا �سخمًا و�سارت قوة كربى خ�سي �لغرب من 

نوها فبدوؤو� يكيدون لها، وقد بد�أ �النهيار مع تنامي نفوذ �ليهود د�خل �لدولة 

�سالم ولعبو� دورً� خطريً� يف  وال�سيما يهود �لدونة �لذين دخلو� يف �مل�سيحية و�الإ

�إ�سعاف �لدولة، ويف دفع ظهور �لنزعات �لعرقية �لتي رد عليها �لعرب بااللتفاف 

حول قوميتهم �لعربية، وحني متمَّ �نهيار �لدولة نه�س �لعرب يف ثورة عربية كربى، 

�رشعان ما قطف �لربيطانيون و�لفرن�سيون ثمارها، فقد كانو� يخططون لتقا�سم 

�ال�ستقالل  وبعد  �لعربية،  للبالد  �لغربي  �ال�ستعمار  وب��د�أ  �ملري�س،  �لرجل  تركة 

�لعربي مل حت�سل مر�جعة تاريخية وثقافية متاأنية لت�سويب �لعالقة بني �لعرب 

قرب �إىل  و�لرتك، حتى م�سى كل من �ل�سعبني يف �جتاه، وكانت �سورية �جلارة �الأ

تعر�س  ثم  �خلم�سينيات  يف  �لرتكية  �لدولة  مع  كبري  خلالف  تعر�ست  قد  تركيا 

�أو�خر �لت�سعينيات متمَّ تد�ركها بحكمة �لقيادتني، ولكن �سورية  زمة يف  �لبلد�ن الأ

وتركيا بد�أتا نظرة جديدة مل�ستقبل عالقاتهما يو�كبهما تقدير �سعبي ور�سمي كبري 

مريكي على �لعر�ق، وللموقف �لرتكي �لتاريخي من  تر�ك من �لغزو �الأ ملوقف �الأ

�لق�سية �لفل�سطينية، وتاأتي �أهمية هذه �لعالقات من كونها تت�سع لروؤية ت�سمل 

من  جو�نب  ��ستعر�ست  قد  كنت  ولئن  �ملجاورة  �ل�سديقة  مم  و�الأ �لعربية  م��ة  �الأ

ت��ر�ك فاإن �سمة �لعالقات �جلديدة هي يف كونها  �لتاريخ �مل�سرتك بني �لعرب و�الأ

و�إنا  �لتاريخ  ��ستعادة  �إىل  تتطلع  ال  بالتاأكيد  وهي  و�لت�ساركية  بالندية  تتمتع 

تفيد من جتربته لالنطالق نحو �مل�ستقبل.
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يف الفرتة الواقعة بني عامي )2005-2007( مّثلت بلدي يف جلنة �شّكلتها 

�شي�شكو«.. هدف  �شالمية للرتبية والعلوم والثقافة املعروفة با�شم »الإ املنظمة الإ

�شالمية، وكانت تتاألف من مندوبي  آفاق الثقافة الإ آفاقها »ا�شت�رشاف ا عملها وا

/12/ دولة عربية واإ�شالمية.. وكانت هناك اجتماعات دورية ودرا�شات واأبحاث 

وندوات عديدة، ناق�شنا من خاللها جملة من الق�شايا التي تتعلق بالتحديات 

\ \ \ \ \ \
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آفاق البحث عن امل�ستقبل، من منطلق مقولة اأطلقها املفكر  التي تواجه عامل اليوم، وا

التكهن  ن�ستطيع  »ال   :)1999 آذار-  ا )باري�س-  »اليون�سكو«  منتدى  يف  بريغوجني«  »اإيليا 

بامل�ستقبل، لكننا ن�ستطيع اإعداده« ذلك اأن امل�ستقبل –باملعنى احلقيقي للكلمة- لي�س 

مر�سومًا يف اأي مكان، وال �سك اأنه يتوقف علينا وحدنا، بل يكون اإىل حّد كبري باأيدي كل 

واحد مّنا، ويتاأتى من جملة ما ي�سدر عن اجلن�س الب�رصي من ت�رصفات واأعمال..

آفاق القرن احلادي والع�رصين، عندما اأقامت  لقد �سبقتنا »اليون�سكو« يف ا�ست�رصاف ا

حلقات بحث عديدة يف عام 1997، حول »حمادثات وحماورات القرن احلادي والع�رصين، 

حداث  بهدف تهيئة اأف�سل للم�ستقبل، وتنمّية قدرات املجتمعات الب�رصية يف ا�ستباق االأ

واال�ست�رصاف والنظر البعيد..

على جائزة  واحلا�سل  احلرة،  بروك�سل  �ستاذ يف جامعة  االأ بريغوجني«  »اإيليا  يقول 

نوبل �سنة 1977: »الميكن ت�سور احلياة دون توقع امل�ستقبل.. لقد ظّلت م�ساألة الزمن 

اأ�سبحت  الهّوة  واإن  الفكر، واتخذت دومًا طابعًا جدليًا،  انبثاق  ن�سان منذ  االإ ت�ستهوي 

عميقة بني العلم والفل�سفة، واأدت اإىل حرب حقيقية بني الثقافات«.

يذكرنا املخت�سون يف علوم امل�ستقبل، باأن الغاية منه لي�س التكهن مبا �سيحدث، بل 

وهذه  ونتمناه،  نرجوه  الذي  للم�ستقبل،  املمكنة  اأو  املحتملة  الت�سّورات  اإبراز خمتلف 

غاية ال تخلو من الّدقة والرباعة، مع العلم باأن اأكرث النا�س يعتقدون اأن علماء امل�ستقبل 

ال يزيدون على التاأّمل يف فنجان قهوة اأو كرة بّلور، فلعلم امل�ستقبل �سمعة رديئة، و�ستظل 

دائمًا قيمة التكهنات حمّل انتقادات الذعة اإذا مل يتو�سل املخت�سون يف اال�ست�رصاف اإىل 

اإبالغ ر�سالتهم، وال�سك اأننا لن نتمكن اأبدًا من التنبوؤ بامل�ستقبل ب�سفة يقينية، لكن علم 

قل- تقدمي افرتا�سات مفيدة، مبنّية على درا�سات علمية،  امل�ستقبل ي�ستطيع –على االأ
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�لنظر  نعيد  �أن  �ل��ذي يجب  ق��ر�ر�ت �حلا�رش،  �تخاذ  تكون مفيدة ج��دً� يف  �أن  ميكنها 

فيه..

�إبقاء �حلا�رش على ماهو عليه، ولهذ�  �أ�سحاب �لقر�ر لهم م�سلحة يف  �أنمَّ  �مل�سكلة 

ن نتائجه  لوه عن هدفه، الأ �م، وقد يخطر لهم �أن يحورّ يعتربون علم �مل�ستقبل، علم هدرّ

حيان-  �ملرتتبة قد ال تنا�سبهم، مع �أن �لتجربة علمتنا �أن �سناع �لقر�ر –يف كثري من �الأ

ة، قد جتلب �لويالت و�مل�سائب  حد�ث، يتخذون غالبًا قر�ر�ت �رجتاليرّ �إذ� ما باغتتهم �الأ

للب�رشية..

❁    ❁    ❁

�ملا�سي، عندما نتذكره، و�لو�قع �حلايل  ف على  �لتعررّ كننا مد�ركنا �لعقلية من  متمُ

�إال  ق  تتعلرّ �لعلوم فهي ال  �أما  به..  ره ونح�س  نت�سورّ و�مل�ستقبل عندما  عندما نالحظه، 

ره، ولكنها التكفينا  باملعلومات �حلا�رشة �أو �ملا�سية، وهي �رشورية لعقلنة �مل�ستقبل وت�سورّ

ية ت�ساف �إىل �ملعلومات �ملو�سوعية، والبد من تطوير �ملعرفة  ننا نحتاج �إىل معرفة ح�سرّ الأ

ح�سا�س  ح�سا�س يعني �نعد�م �مل�ستقبل، وبالطبع قد يكون هذ� �الإ ن �نعد�م �الإ ية الأ �حل�سرّ

ة �أخرى مثل مالحظاتنا  مغلوطًا، فهو ال يخلو من �أخطاء قد حتدث يف جماالت معرفيرّ

�أو ذكرياتنا عن �ملا�سي.

نه حادث ظريف،  يقول �لباحث �لفنلندي »بانتي ماال�سكا«: �إن �مل�ستقبل غري حمقق الأ

حد�ث �لظرفية عدة  فهو رهن �الختيار�ت �لتي تتم يف �حلا�رش، وحتيط مبعرفة هذه �الأ

ى �أهمها من �أن �لكائنات �لب�رشية تعي�س يف �لعامل نف�سه، ويف �أنو�ع خمتلفة  �سكوك يتاأترّ

من �لو�قع يف �لوقت نف�سه.. ولكن كيف نو�جه هذ� �لو�قع مبختلف �أنو�عه؟..

»�إما  بطريقتني:  �لفعل  نرد  ا  عنرّ �أجنبيًا  و�قعًا  نو�جه  وعندما  �لعموم،  وجه  على 

ي و�قعنا، �أو مبحاولة حتطيم و�قعهم، وينبغي يف �مل�ستقبل  خرين بتبنرّ مبحاولة �إقناع �الآ
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�أن نرد �لفعل بطريقة �أخرى، ونكون �أكرث ت�ساحمًا، و�أكرث تفهمًا على �أ�سا�س �لتعاون«..

وهذ� يتطلب ��ست�رش�ف، �أي �لتز�م بالعمل من �أجل بناء �مل�ستقبل، وحو�ر بني خمتلف 

ة يف �جتاه �مل�ستقبل،  ميان باأنه الوجود- �ليوم ل�سكرّ �لثقافات عرب �ملكان و�لزمان، مع �الإ

م �رشورة  »�لتقدرّ �أ�سطورة  ماتت  لقد  �ل�سعيد..  �لغد  �إىل  قاطرة حتملنا  للتاريخ  ولي�س 

تاريخية« وهذ� ال يعني �أن �لتقدم حمال، بل يعني �أنه غري حمتوم..

و�لتقنية  �لعلم  مثل  بال�رشورة،  ونافعًا  للتقدم،  �أكيدً�  كًا  حمررّ يبدو  كان  ما  كل  �إن 

انة مب�ستقبل �سعيد  و�القت�ساد و�ل�سناعة غد� �ليوم فا�سحًا للتناق�سات، فالوعود �لرنرّ

�أ�سبحت �ليوم يف حالة يرثى لها، ومما يجعل �مل�ستقبل �أع�رش منااًل، �إن �حلا�رش نف�سه 

ا  �لوعي متاأخرً� عمرّ �إىل ذلك يظل  �إ�سافة  �أط��و�رً� غري مرئية،  �إذ فيه  ت�سعب معرفته، 

�سباين »�أورتيغا غا�ست«: »�إننا ال نعرف ما يقع، وهو  يحدث، ح�سب تعبري �لفيل�سوف �الإ

بالذ�ت ما يقع..« وقد �سهد �لتطور �لتاريخي مر�ت عديدة، خمودً� جماعيًا غري متوقع، 

ن عامل �لكمال و�الن�سجام، �خلايل  ر عاملًا �أف�سل يف �مل�ستقبل، الأ لذلك الن�ستطيع �أن نت�سورّ

من �لنز�عات و�ملليء بال�سعادة، عامل م�ستحيل..

��ستقبلته  فقد   ، متغريرّ عامل م�سطرب،  عن  عديدة  دالئل  �لع�رشون  �لقرن  قدم  لقد 

كائنات  �ختطاف  ونعني  ن�سانية،  �الإ �سد  �ملرتكبة  �جلر�ئم  �أفظع  بقايا  على  �لب�رشية 

آ�سيا و�أفريقيا، مع  � وروبي يف  ب�رشية و�إبعادها وبيعها و��ستعبادها، وتكثف �ال�ستعمار �الأ

ما تبعه من نهب للمو�رد �لطبيعية، وخالل هذ� �لقرن هلك /���/ مليون كائن ب�رشي، 

بادة �جلماعية �لرو�ندية وهريو�سيما وناغاز�كي.. وهو  من جر�ء �حلروب و�ملجاعات و�الإ

ن�سان �لذي يعربرّ عن مطمح م�سرتك لكل �لب�رشية،  عالن �لعاملي حلقوق �الإ �أي�سًا قرن �الإ

تقريب  من  �ملتما�سكة  و�لقيم  و�الت�ساالت  �لتكنولوجيا  فيه  نت  �لذي متكرّ �لقرن  وهو 

، وهو قرن �حلقوق �لب�رشية و�نتهاء �لتمييز �لعن�رشي  �لكائنات �لب�رشية �إىل �أق�سى حدرّ
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�ست فيه  طفال جوعًا، وتكدرّ و�ال�ستعمار، وهو قرن �ملتناق�سات، حيث مات فيه ماليني �الأ

مات.. ماليني �لالجئني يف �ملخيرّ

❁    ❁    ❁

لقد كان �لقرن �لع�رشون، قرن حترير �ملر�أة، ولعلمَّ �لقرن �حلادي و�لع�رشين �سيكون 

يخلق  عمل  باحلرية  ع  فالتمترّ �جل�سم،  �سيادة  عمل  �لتحرر  ك��ان  ولئن  حريتها،  ق��رن 

�لفكر..

�إن م�سري �ملر�أة يف �لقرن �حلادي و�لع�رشين، متوقف على كيفية م�ساءلتها ملا�سيها، 

ة و�أنوثتها، وعندئذ  م تر�بط �زدو�جية حياتها �لروحيرّ �أن تتجاهل نف�سها فتحطرّ فاإما 

�رشورة  بو�سفها  بل  تاريخية،  ة  حتميرّ الباعتبارها  �زدو�جيتها  تدرك  �أن  و�إم��ا  تتقهقر 

ل ما �َسَعرت باأنه عائق �إىل عامل من عو�مل  �سيا�سية وتوقًا �إىل �لرفاهية، وعندئذ يتحورّ

�لنجاح، يف ف�ساء �حلرية �لذي �نفتح يف وجهها..

لقد �نق�سى �لعهد �لذي كانت فيه �لن�ساء ينا�سلن لكي ي�ستمع �لنا�س �إىل مطالبهن، 

لن �لعمل باأنف�سهم  تهن ح�سب روؤيتهن �خلا�سة، �إذ يف�سرّ ون�ساء �ليوم يرغنب يف تغيري و�سعيرّ

بدل دعم عمل �لرجال �أو �مل�ساهمة فيه، و�ستقوم �لن�ساء بدور �أ�سا�سي يف ق�سية �لوالد�ت، 

مية على غاية  والد �لذين يرغنب يف �إجنابهم، وتعترب �لرتبية وحمو �الأ رن عدد �الأ �إذ �سيقررّ

�لتمييزية لي�ست  �لقو�نني  �أن  �أكرث فاأكرث  �لن�ساء  همية يف هذ� �ملجال، و�ستدرك  من �الأ

مر بالن�سبة �إليهن مل يعد يتعلق باال�ستماع �إىل  ة بل ذكورية، وهكذ� نالحظ �أن �الأ �إلهيرّ

ل  ق بقدرتهن على �لتفكري خارج �ملر�جع �لتقليدية �لتي متثرّ مطالبهن فقط، بل يتعلرّ

رهن للعامل، يف زمن مل يعد �لرجل �لفاعل �ملركزي للتطور �الجتماعي، فالن�ساء هنرّ  ت�سورّ

ا نت�سور.. تي يقمن بهذ� �لدور يف عامل يتطور بن�سق �أ�رشع بكثري مما كنرّ �لالرّ

�ل�سيا�سي،  وكيانها  �ملنزيل،  كيانها  وروؤيتان:  تاريخان  �ملعا�رشة  �مل��ر�أة  لدى  يتعاي�س 
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�لثنائية حت�س  �لتب�سيط، مبثابة جن�سها وفكرها، وهذه  �سبيل  وميكن ت�سورهما، على 

ا يكمن يف هذ� �جلمع  حيان كعائق وك�سيء متنافر، يف حني رمبرّ �أغلب �الأ بها �ملر�أة يف 

�حلميم بني �ملا�سي و�حلا�رش �رش �إن�سانيتها.. وقد ظن �لرجل ب�رشعة مفرطة �أنه حترر 

من طغيان ذ�كرته وما�سيه، و�إن ما يدمره بغبطة �أو ق�ساوة تتخلى عنه �ملر�أة بر�سانة، 

�ملر�أة يف  ر �لرجل كل �سيء، ت�ستمر  �إذ لي�س لها �لعالقة نف�سها بالتاريخ، فحيثما يدمرّ

مر ليبني، يف حني �ملر�أة، تبذل طاقة �أخرى،  نقا�س، و�لرجل يف حاجة �إىل �أن يدرّ جمع �الأ

�سورة  باأية  �ملدينة  �مل��ر�أة يف  دخ��ول  و�لعامل، بحيث ال ميثل  �ملدينة  �سكنى  ها على  حتثرّ

من �ل�سور، مغادرة حياتها �ملنزلية على نحو جذري، وبناء على ذلك ال ميكن ت�سور 

�ملر�أة �حلديثة دون �إعادة ت�سور �ملر�أة �لتقليدية ت�سورً� تامًا، كما �أن دور �ملر�أة �لتقليدية 

كرث مت�سكًا بالقدمي، كانت دومًا على  �ملنزيل مل يف�سلها قط عن �ملدينة، فاملر�أة، حتى �الأ

�ت�سال بالعامل، ولكن على نحو م�سترت �أكرث..

❁    ❁    ❁

تو�سيعه  �ملفهوم قد متمَّ  �أن هذ�  نرى  قرننا �حل��ايل،  �ل��رت�ث يف  ��ست�رش�ف مفهوم  يف 

�كت�سب  وقد  و�للغة،  و�ملو�سيقا  و�لعاد�ت  �لفولكلور  مثل:  �ملادية  غري  �ملمتلكات  لي�سمل 

به  �الهتمام  ويتز�يد  �سنة خلت،  تكن موجودة منذ ع�رشين  مل  �إن�سانية  بذلك مفاهيم 

بقوة يف �إطار �حلرية و�ملو�جهات �ملتعلقة بالهوية و�لرت�ث، و�ل�سوؤ�ل �لذي يطرح نف�سه 

بقوة ما هو �لرت�ث؟! �لرت�ث مفهوم يع�رش حتديده، تن�ساأ �لكلمات وتعي�س ويتغريرّ معناها 

آماله  ي��ام، ثم تظهر.. حتملها حاجات عهد من �لعهود وحتمل بدورها � يف يوم من �الأ

و�أحالمه، وكلمة »تر�ث« و�حدة من هذه �لكلمات �لتي يتغريرّ مفهومها من مكان �إىل �آخر، 

ومن ع�رش �إىل ع�رش، و�أحدث تعريف ورد يف وثائق منظمة �ليون�سكو، من خالل �حلو�ر 

�لعاملي �لذي �أقامته حول »رهانات �مل�ستقبل �لكربى« يقول: »�لرت�ث وعاء و�سندوق يجمع 
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ن�سان �أغلى ممتلكاته بعد �غرت�فها من ذ�كرته، يخزنها هناك لينقلها �إىل �أوالده،  فيه �الإ

ف�سل من كل ما فينا، و�لذي ي�سعه كل جيل يف هذ� �ل�سندوق لي�س  ولكن هذ� �ل�سيء �الأ

�أنو�ع �لرثو�ت، وقد يكون  متماثاًل يف كل �لعهود، ف�سيكون �لذهب و�حلجارة تارة، وكل 

ى  �أي �ملمتلكات �لثقافية و�لتاريخية، ويوجد ما ي�سمرّ هر�م، وق�رش فري�ساي..  كذلك �الأ

ن�سانية )�أعماق �لبحار- �لقمر- �لرت�ث �جليني( وهو �لذي يهمنا  بالرت�ث �مل�سرتك بني �الإ

�سا�س �مل�سرتك؟ ب�سفة خا�سة«.. فكيف ميكننا �حل�سول على �ملعنى، وعلى �الأ

�أ�سبحت خريف �لعام �ملا�سي ت�سم  »�ليون�سكو« �لتي  يف قائمة �لرت�ث �لعاملي لدى 

�سيانته  يجب  م�سرتك  )�إرث  عاملي  �إىل  �لوطني  �ملفهوم  ل  حت��ورّ عامليًا،  موقعًا   /�90/

و�حلفاظ عليه(.. حتول �لرت�ث �إىل حدث، حركة، موقع.. ذ�كرة، وكتابة جديدة ت�ستند 

لدرجة  �مل�سافر،  بز�د  قون  يتعلرّ كما  �ملا�سي  مب��وروث  �لنا�س  ق  يتعلرّ معنى جوهري،  �إىل 

رث( يبقى دون و�سية )حرب  غز� مفهوم �لرت�ث جمالنا �لثقايف كله، ولكن هذ� �لرت�ث )�الإ

نف�سح  مامل  حمر(  �الأ بال�سمع  و)خمتوم  ومقا�سده،  �أهميته  عن  نعربرّ  مل  ما  ورق(  على 

و  همال عدرّ ة قابلة للتجدد، ومادة بناء قابلة للتاأويل،.. �الإ عن معناه، وجنعله مادة حيرّ

له �إىل �سيء تف�سد قيمته، ويتيه معناه، ويهدده خطر �الندثار، ويرتدى  نه يحورّ �لرت�ث، الأ

يف �لن�سيان..

ويف �لتنوع �للغوي، كما �لرت�ث، �لتهديد باالندثار.. ذلك �أن /3000/ من بني /�000/ 

قل –حاليًا- يف �لعامل مهددة باالختفاء يف نهاية �لقرن �حلادي  لغة منطوقة، على �الأ

و�لع�رشين، بل �إن بع�س �خلرب�ء يرون �أن هذه �لظاهرة قد تبلغ ن�سبًا �أكرث من ذلك بكثري، 

�سببًا يف ��سمحالل  و�أخ��رى �سعيفة  �لتعاي�س بني لغة قوية،  حيان يكون  �أغلب �الأ ويف 

�ل�سعيفة، مع �لعلم باأن كل لغة متثل روؤية للعامل فريدة، وعندما متوت �للغة يذهب 

دب �ملكتوب و�ملنطوق ومن »�مليثولوجيا«..  ن�ساين، ومن �الأ معها جزء كامل من �لفكر �الإ
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ذلك �أن كل لغة، تو�فق هوية عرقية خا�سة، وحتمل منها �لب�سمات و�لتاريخ وبقايا من 

�أر�سيف �إن�ساين غري مكتوب.

تقع �أغلب حاالت �ندثار �للغات ب�سفة تدريجية، وذلك عندما يتم �الحتكاك بني 

�قت�ساديًا،  �ملتاأخر  �لفريق  وملتكلمي  �القت�سادي  �مل�ستوى  يف  خمتلفني  �سعبني  لغتي 

�لذين يتقنون لغة �ل�سعب �ملتقدم، ميزة و��سحة بدهية، فازدو�جية لغتهم ت�سمح لهم 

باالرتقاء �إىل �قت�ساد �لفريق �ملتقدم عليهم، مع ما يرتتب عن ذلك من �لفو�ئد كالعمل 

و�لر�تب و�خلدمات، مما ينتج عنه �ال�ستهانة بلغتهم و�إهمالها، وبهذه �لطريقة ز�لت 

مر �أي�سًا بالنزوع �إىل جتزئة �للغات �إىل لهجات �ست�سبح هي  ق �الأ بع�س �للغات، ويتعلرّ

�إىل عدة  �ستنق�سم  �لتي  نكليزية  �الإ �للغة  خ��رى لغات، وهذ� ما ميكن مالحظته يف  �الأ

لغات م�ستقة، �سيكون بع�سها غري مفهوم من �لربيطانيني �أنف�سهم، وكل �خلوف �أن توؤدي 

�للهجات �حلا�سلة حاليًا يف �ستى �أقطار �لوطن �لعربي، �إىل �نق�سامات يف لغتنا �لعربية، 

وقد ثبت علميًا �أن �للغات ت�رشع يف �ال�سمحالل عندما ينقطع �لن�سء عن تعلمها �أو 

�الهتمام بها.

¥µ
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 يف معّرة �لنُّعمان، مدينة �أبي 
)1(

ولد حمّمد �سليم �جلندّي )1955/1880(

�سا�سّية  �لع������اء �ملعّري، �إحدى ُمدن حمافظة �إدلب يف �سورية، وتلّقى علومه �لأ

ين �إىل  أبيه حمّمد تقي �لدِّ فيها على يدي و�ل������ده و�سيوخ �ملعّرة. ثم هاجر مع �

 وعطا �لك�سم 
ّ
دم�سق، وتلّقى �لعلم فيها على يدي علمائها: بدر �لّدين �حل�سني

�سطو�يّن وح�س������ن �ل�ّسا�ش وعبد �لق������ادر بدر�ن وغريهم.  وحمّم������د �سكري �لأ

اأديب وناقد �سوري 

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁❁

ò

اجلندّي

واإ�سالح الفا�سد من لغة اجلرائد

د. �صمر روحي الفي�صل
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عه يف النَّْح������و وعلوم اللّغة  و)كان عل������ى تو�سُّ

َح�َسن التَّ�رُّف يف �������رح الّدقائق وك�سفها، 

وله روح علمّية دقيقة، وذاكرة واعية حميطة 

بجميع 

. ولذلك ُعينِّ 
)2(

)
ّ
اث العرب������ي

ّ
فروع ال�������

أّول يف ديوان احلاكم الع�سكرّي ر�سا  ُمن�سئاً ا

 ب������ي 1918-1924، وكان 
)3(

ّ
با�س������ا الّركابي

مهّمته تنقية لغة الّديوان من العجمة. وُكلنِّف  

اإ�سافة اإليها بالّتدري�������س يف مدر�سة الُكتَّاب 

أن�ساأتها احلكومة  واملن�سئي، وهي مدر�س������ة ا

أّن نبوغه  . والوا�سح ا
)4(

فيها �سالح لغة موظَّ لإ

يف عل������وم اللّغة، ومعرفت������ه الوا�سعة بالّ�اث 

ع�ساء العاملي  ، لفتت اإليه اأنظار الأ
ّ
العربي

، فانتخبوه ع�سواً 
ّ
 العربي

ّ
يف املجم������ع العلمي

أّن  فيه ع������ام 1922. وذكرت كت������ب الّ�اجم ا

اجلندي ُعينِّ بعد ذلك ممينِّزاً لولية دم�سق، 

ثم ممينِّزاً يف وزارة الّداخلّية، ثّم رئي�ساً للق�سم 

أّنه  . ويبدو ا
)5(

 يف ديوان حاكم دم�سق
ّ
العرب������ي

ا�ستمرَّ يف هذه الوظائف حتى عام 1934، اإذ 

أ�ستاذاً يف جتهيز دم�سق،  ُعينِّ يف هذا العام ا

وبق������ي يف هذه الوظيفة حت������ى تقاعده عام 

�ساً يف كلّّية  أثناء ذلك مدرنِّ 1940. وعم������ل يف ا

داب، ث������ّم دعته الكلّّي������ة ال�ّرعّية لي�سبح  الآ

مديراً لها، فبقي يف هذه الوظيفة حتى عام 

.1948

 
ّ
 العربي

ّ
و�سف ع�ســــــو يف املجمع العلمي

اجلندّي، فقال: )كان لطيف املعا�رسة، ظريف 

م، حا�ــــــرس النُّكتة، بارع احلديث، قوّي  التَّهكُّ

ة، جمَّ التَّوا�سع، نبيل اخُللُق. وكان اإىل  احُلجَّ

ادة للمجتمع والكتب، ل يُجيب �سائله  ذلك نقَّ

اإل بثبــــــت ومراجعة، فــــــال يلقي الكالم على 

 .
)6(

قني( عواهنــــــه، وهذا �ساأن العلمــــــاء املحقِّ

وو�سفــــــه تلميذه علــــــي الّطنطــــــاوّي، فقال: 

ّولني،  ــــــة الأ )كان واحــــــداً مــــــن اأعالم العربّي

ــــــه �سلَّ طريقه يف بيــــــداء الّزمان فجاء  ولكّن

يف القــــــرن الّرابع ع�رس الهجرّي ل يف القرن 

. كمــــــا و�سفه جميل �سليبا، فقال: 
)7(

الّرابع(

أ�ساليب  )كان �سليــــــم اجلندّي حري�ســــــاً على ا

ــــــع وال�ستق�ساء  البلغاء، قــــــادراً علــــــى التَّتبُّ

والّتمحي�س. واإذا ا�ستفتاه اأحدهم يف م�ساألة 

م يف اإجابته عنهــــــا منطقاً �سائباً وعقاًل  حكَّ

فغاين فيه �سهادة  . و�سهد �سعيد الأ
)8(

راجحاً(

جالء �سليم  �ساتذة الأ طيِّبة، فقال: )بقــــــي الأ

اجلندي واأديب التقــــــي وحممد علي ال�رّساج 

أبو اخلري القوا�ــــــس �سنني ي�سهرون لي�سعوا  وا

بني اأيدي الطالب كتب قراءة )مطالعة( من 

ي  خري ما يف العربية من ن�سو�س بليغة، تُنمِّ
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ــــــي الذوق وتُطلــــــع النا�سىء على  امللكة وترّب

تاريخــــــه واأجماد اأمته وعلو اأخالقها الفردية 

أ�ستمرَّ  . ولي�س من املفيد اأن ا
)9(

والجتماعية(

اد واللّغوّيني يف  آراء الُكتَّاب والنُّقَّ يف تقــــــدمي ا

ّن هناك اإجماعــــــاً على ت�سلُّعه  اجلنــــــدّي؛ لأ

من علوم العربّية، ومعرفته الوا�سعة بالكتب 

، وم�ساركته 
ّ
اث العربــــــي

ّ
والّرجــــــال يف الــــــرت

الفاعلــــــة يف احلياة اللّغوّية، ودّقته وتاأّنيه يف 

الّنقد اللّغوّي، و�سفاء ملكته اللّغوّية، وتاأثريه 

يف عدد غــــــري قليل من الطالب الذين نبغوا 

دب،  بعد ذلك فاأ�سبحوا اأعالماً يف اللّغة والأ

ثار اأبي العالء املعّرّي،  ف�ساًل عن اإخال�سه لآ

وحتقيقه بع�سها. ولكّن املفيد هنا هو القول 

اإّن اجلنــــــدّي الذي منحته احلكومة ال�سورّية 

و�سام ال�ستحقاق مل يُدَر�ــــــس، ومل يُن�َسف، ومل 

آثاره؛ لتت�سح مكانتــــــه يف عامل الّنقد  ُتَمــــــع ا

آثاره، ينق�سها  واللّغة. وهذه حماولة لتدوين ا

، ويف غريها 
ّ
ما كتبه يف جملة املجمع العلمي

من املجالت، كالهــــــالل والعرفان والّرابطة 

دبّية.  الأ

ثار �ملطبوعة: �الآ

- اإ�ســــــالح الفا�ســــــد من لغــــــة اجلرائد، 

مطبعة الرتقي، دم�سق 1925/1343. 

ريب، ثالثة  ديب وعمــــــدة الأ - عــــــّدة الأ

أجــــــزاء، بال�سرتاك مــــــع حمّمد الــــــّداودّي،  ا

دم�سق، 1345هـ/1926.

 
ّ
- ر�سالــــــة الَكْرم، جملّة املجمــــــع العلمي

، املجلّدان الّتا�ســــــع والعا�رس، دم�سق 
ّ
العربــــــي

 .1929

- امروؤ القي�س، دم�سق 1936. 

دبه  ع، درا�ســــــة لأ - عبــــــد اهلل بــــــن املقفَّ

وطرف من �سريته ونخبة من كالمه، مطبعة 

الرتقي، دم�سق 1355هـ/1936م.

- علــــــي بن اأبي طالب، دم�سق 1360هـ/

1941م.

 
ّ
ــــــة املجمع العلمي ُرق، جملّ - ر�سالــــــة الطُّ

، املجلّد الّثامن ع�رس، دم�سق 1943.
ّ
العربي

- ر�سالــــــة املالئكــــــة للمعــــــّرّي، حتقيق، 

، دم�سق، 1944. 
ّ
 العربي

ّ
املجمع العلمي

بيــــــايّن، مطبعــــــة الرّتّقي،  - الّنابغــــــة الذُّ

دم�سق 1945. 

أليــــــف  تا أجــــــزاء،  ا �ستــــــة  امل�ستظهــــــر،   -

بال�سرتاك.

أليــــــف  تا أجــــــزاء،  ا �ستــــــة  ــــــَرف،  الطُّ  -

.
)10(

بال�سرتاك

ايف يف الَعُرو�س والقوايف - املنهل ال�سّ
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- تاريــــــخ معــــــّرة الّنعمان، ثالثة 

دم�ســــــق  الثقافــــــة،  وزارة  أجــــــزاء،  ا

عليه  وعلّق  قــــــه  )حقَّ  1970-1963

وو�سع فهار�سه عمر ر�سا كحالة(.

- اجلامــــــع يف اأخبار اأبي العالء 

أجــــــزاء، مطبوعات  ا آثــــــاره، ثالثة  وا

، دم�سق 
ّ
املجمــــــع العلمــــــي العربــــــي

ــــــق عليه واأ�رسف  1962-1966 )علّ

على طبعه عبد الهادي ها�سم(.

ثار �ملخطوطة: �الآ

- ديوان اجلندي )هناك اإجماع 

ّن اجلندّي  أنه ديوان �سغري؛ لأ على ا

�ساعر مقّل(. 

�رسبــــــة يف بالد  طعمــــــة والأ - الأ

ال�سام.

- العادات يف بالد ال�سام.

مثال العامة يف بالد ال�سام. - الأ

دوية وم�سايل املاء. - ر�سالة يف الأ

- مرفد املعلِّم ومر�سد املتعلِّم.

ثار املطبوعة واملخطوطة  أّن الآ ل �سكَّ يف ا

التــــــي خلَّفها اجلنــــــدّي ل تــــــداين معرفته، 

ولتُعربِّ عن ن�ساطه اللّغــــــوّي، ولعّل درا�ساته 

م فكرة  وحما�رساته التي ميكــــــن َجْمُعها تُقدِّ

دب واللّغة.  أكــــــر دّقة عــــــن اإمكاناتــــــه يف الأ ا

والهــــــدف من حديثي هنــــــا تقدمي جانب من 

هذه الفكــــــرة، ي�سمل طبيعة الّنقــــــد اللّغوّي 

عنده، من خالل حتليل كتابه )اإ�سالح الفا�سد 

من لغة اجلرائد( الذي �سدر يف دم�سق عام 

أّول كتبــــــه واأكرها دللة على  1925، وهــــــو ا

مفهومه للغة العربّية الف�سيحة. ومن املفيد 

أ�سري، قبل حتليل طبيعة الّنقد اللّغوّي يف  اأن ا

هذا الكتاب، اإىل اأمريــــــن؛ اأمر املناخ اللّغوّي 

يف زمن تاأليف الكتاب، واأمر احلافز املبا�رس 

اإىل هذا الّتاأليف.
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حياء  ّول فهو حركــــــة الإ مــــــر الأ أّمــــــا الأ ا

ــــــة التــــــي قادتها احلكومــــــة الفي�سلّية  اللّغوّي

)1918-1920( لتعريــــــب احلياة يف �سورية. 

 
ّ
أن�ساأت هذه احلكومــــــة املجمع العلمي فقد ا

حياء،   عــــــام 1919 ليقود حركــــــة الإ
ّ
العربي

حف  ب لغة الّدواوين، ويُخلِّ�س لغة ال�سُّ ويُعرِّ

لفاظ  واملجــــــالت واملطبوعات من اأغالط الأ

أّن املجمع  �ساليب. واملعروف ا والرّتاكيــــــب والأ

ب الّدواوين، ونََقد  جنح يف هذه املهّمة، فعرَّ

فــــــني، وَجَعل العربّية لغة  لغة الُكتَّاب واملوظَّ

كّية. كما ن�رس  احلكومة الّنا�سئة بدلً من الرتُّ

ــــــه بــــــني 1921-1927 ثالثني مقالة  يف جملّت

ح فيها  قالم(، �سحَّ حتت عنوان )عــــــرات الأ

 .
)11(

حف واملجالت خطاء ال�ّسائعة يف ال�سُّ الأ

لفــــــاظ  ب عــــــدداً كبــــــرياً مــــــن الأ كمــــــا عــــــرَّ

وامل�سطلحات يف دواوين احلكومة واجلي�س 

طة وغريها، ف�ســــــاًل عن املحا�رسات  وال�رسَّ

ألقاهــــــا اأع�ســــــاوؤه، كمحا�ــــــرسة عبد  التــــــي ا

القادر املغربي عام 1924 وعنوانها )عرات 

�سئلــــــة اللّغوّية  فمــــــام(، واإجاباتهم عن الأ الأ

ه اإليهم، كاإجابة حممد �سليم  التــــــي كانت تُوجَّ

اجلندي عّما يرادف كلمــــــة )يربق( الرتكّية، 

ــــــب الــــــذي يُلَّف على  وهــــــي تعنــــــي ورق الِعنَ

. وهذا 
)12(

رز واللّحم املفــــــروم ح�سو مــــــن الأ

أّن اجلندّي كان واحداً  خري يوؤّكــــــد ا املثال الأ

ــــــني الذين تاأثَّروا مبناخ  ورّي من اللّغوّيني ال�سُّ

أ�سهموا يف �ُسنْعه. ولعّل  حياء، ومن الذين ا الإ

كتابه )اإ�ســــــالح الفا�سد من لغــــــة اجلرائد( 

آثار هذا  أَثٌَر مــــــن ا الــــــذي �سدر عــــــام 1925 ا

 العاّم. 
ّ
يجابي املناخ الإ

مــــــر الّثاين هــــــو احلافــــــز املبا�رس اإىل  الأ

أليــــــف كتــــــاب )اإ�ســــــالح الفا�سد مــــــن لغة  تا

 
ّ
براهيم اليازجي أّنه �سدر لإ اجلرائد(. ذلك ا

يف م�رس عام 1900 غالباً كتاب عنوانه )لغة 

 
ّ
اجلرائــــــد(، ُطِبع غري مّرة قبل وفاة اليازجي

أُهديْت للجنــــــدّي اإحدى  عام 1906. وقــــــد ا

هذه الّطبعــــــات، فكتب يف جريدة )الفيحاء( 

ثــــــالث  غالبــــــاً،   1924 عــــــام  ــــــة،  الدم�سقّي

 انتقــــــد فيها اثنتني وثالثني كلمة 
)13(

مقالت

. فــــــردَّ ُق�سطاكي 
ّ
خّطاأهــــــا العالمة اليازجي

، �سديق اليازجــــــي وتلميذه، على 
ّ
احِلْم�سي

، يف 
)14(

هذا النَّقد يف جملّة )منريفا( البريوتّية

العام نف�سه )1924(. وهذا ما دفع اجلندّي 

اإىل الرّد على ُق�سطاكي، ثّم جمع ما كتبه عن 

اليازجــــــي وما كتبه عــــــن ق�سطاكي يف كتاب 

اه: )اإ�سالح الفا�ســــــد من لغة اجلرائد(،  �سمَّ
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وطبعــــــه يف دم�ســــــق عــــــام 1925. ولعّل هذا 

أّول كتاب ين�رسف اإىل الّنقد اللّغوّي،  الكتاب ا

بع  جال الّنقدّي يف الرُّ وتّت�ســــــح فيه معامل ال�سِّ

ّول من القــــــرن الع�رسيــــــن. ولعلّه الكتاب  الأ

الوحيد الذي ينتمي الّناقد واملنقود فيه اإىل 

أّول   بدم�ســــــق، وهو ا
ّ
 العربي

ّ
املجمــــــع العلمي

ل ا�سمه   )ُعدِّ
ّ
جممع لغــــــوّي يف الوطن العربي

بعــــــد ذلك ب�سنــــــوات، فاأ�سبح: جممــــــع اللّغة 

العربّية(.

اًل: �أ�سلوب �إ�سالح �لفا�سد �أورّ

يف كتــــــاب )اإ�ســــــالح الفا�ســــــد مــــــن لغة 

ّول يف نقد اإبراهيم  اجلرائــــــد( ق�سمــــــان، الأ

ُق�ْسطاكــــــي  نقــــــد  يف  ــــــاين  والّث  ،
ّ
اليازجــــــي

أ�سلوب اجلندّي يف الّنقد  ، ولكــــــّن ا
ّ
احِلْم�سي

اً  اللّغوّي واحد يف الق�سمــــــني. فهو يورد ن�سّ

أيه فيه. ومن  ي�سّم كالم املنقــــــود، ثّم يذكر را

 اأن يــــــدور كالم املنقود وراأي الّناقد 
ّ
البديهي

�ساليب  حول تخطئة الكلمات والرتاكيب والأ

وت�سويبهــــــا. واأن يكون هــــــدف الّنقد واحداً 

 واجلندّي، هو 
ّ
 واحِلْم�ســــــي

ّ
عنــــــد اليازجــــــي

ــــــاب، وتنقيتها من �سوائب  ت�سويــــــب لغة الُكتَّ

الغلط واللّحن. وعلــــــى الّرغم من ال�سرتاك 

�سلوب العاّم فاإّن هناك تبايناً  يف الهدف والأ

 واجلندّي، وبني 
ّ
أ�سلوبّياً وا�سحاً بني اليازجي ا

، يح�سن احلديث عنه.
ّ
اجلندّي واحِلْم�سي

 
ّ
أ�سلــــــوب اليازجي هنــــــاك اتِّفــــــاق بــــــني ا

أ�سلوب اجلنــــــدّي يف الّنقد اللّغوّي، ميكنني  وا

اختزالــــــه يف ثالثة اأمور، هــــــي: عدم ت�سمية 

مر  أّما الأ يجــــــاز. ا املنقــــــود، والحــــــرتام، والإ

 يف )لغة 
ّ
ّول فقــــــد جــــــرى عليه اليازجــــــي الأ

اجلرائد(. اإذ كان يُغفــــــل ا�سم الكاتب الذي 

حيفة  ــــــة وال�سّ وقع يف اخلطــــــاأ، وا�سم املجلّ

اللتــــــني نُ�رِس اخلطاأ فيهمــــــا، ويلجاأ بدلً من 

أبرزها: يقولون، من  ذلك اإىل كلمات معيَّنة، ا

خر. مــــــن اأمثلة ذلك:  ذلــــــك قولهم، وقول الآ

ــــــث بر�سول اإىل فــــــالن، وبََعث  )ويقولــــــون: بََع

ّن  واب؛ لأ اإليه هدّية. وكالهما خــــــالف ال�سّ

ما ينبعث بنف�سه كالّر�سول تقول: بعثتُه، وما 

ــــــة والكتاب تقول: بعثُت  ينبعث بغريه كالهدّي

ول بنف�سه، واإىل  ي الفعــــــل اإىل الأ به، فتُعــــــدِّ

. هذه الكلمات الفتتاحّية، 
)15(

الّثاين بالباء(

من نحو: يقولون، من ذلك قولهم، لي�ست من 

، بل هي كلمــــــات افتتاحّية 
ّ
ابتــــــداع اليازجي

 
ّ
 من الّنقد اللّغــــــوّي العربي

ّ
ورثها اليازجــــــي

بيدّي )ت  أبو بكر الزُّ القــــــدمي. فقد ا�ستخدم ا

 الفعل 
)16(

379 هـــــــ( يف كتابه )حلن العــــــوام(
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امل�ســــــارع )يقولــــــون(، وا�ستخــــــدم احلريرّي 

أوهــــــام  )ت 516 هـــــــ( يف )دّرة الغّوا�ــــــس يف ا

 الفعل امل�سارع نف�سه، وعبارة 
)17(

اخلوا�ــــــس(

 )ت 
ّ
)بع�سهم يقول(. وا�ستخدم ابن احلنبلي

971 هـــــــ( يف )بحر العــــــوام فيما اأ�ساب فيه 

 عبارة )من ذلــــــك قولهم(. وهذا 
)18(

العــــــوام(

أّن هــــــذه الكلمات الفتتاحّية اأ�سبحت  يعني ا

؛ 
)19(

ّ
أ�سلوب الّنقــــــد اللّغوّي العربي �سائعة يف ا

أّن نقــــــاد اللّغــــــة مل يكونوا  ّنهــــــا تــــــدلُّ على ا لأ

حف، بل  ــــــاب وال�سًّ راغبني يف توهــــــني الُكتَّ

كانوا راغبني يف ت�سويــــــب الأغالط حفاظاً 

على اللّغــــــة العربّية لي�س غري. وهذه الّرغبة 

عندهم نابعة مــــــن اعتزازهم باللّغة العربّية 

أّن املحافظة عليها  الف�سيحة، واعتقادهــــــم ا

أّن العالمة  بع�ٌس من م�سوؤولّيتهم. والوا�سح ا

 �سليل هوؤلء العلماء، وعامٌل مثلهم 
ّ
اليازجي

ــــــاب، ولي�س من  على ت�سويــــــب اأغالط الُكتَّ

قيمــــــه توهينهم واإعــــــالن اأخطائهم. ولذلك 

أ�سماءهــــــم، وا�ستعمل مــــــا ا�ستعمله  ا اأغفــــــل 

اد ال�ّسابقون عليه من كلمات وعبارات.  الّنقَّ

أّن اجلنــــــدّي نظــــــر اإىل  ا أي�ســــــاً  والوا�ســــــح ا

أئمة اللّغة، فقال  أّنه اإمام من ا  على ا
ّ
اليازجي

يف بدايــــــة نقده لــــــه: )قال العالمــــــة ال�سيخ 

. واكتفى يف كّل كلمة 
)20(

اإبراهيم اليازجــــــي(

أّن  من الكلمات الثنتني والّثالثني التي راأى ا

واب فيها بفعل: )قال(  اليازجي اأخطــــــاأ ال�سّ

أثناء  م�سبوقاً بالواو العاطفة. ونّدْت عنه يف ا

و�ساء( عبارة واحدة  نقــــــده تاأنيث كلمة )ال�سَّ

لي�ســــــت قا�سيــــــة، ولكّنها غــــــري منا�سبة، هي 

قوله: )وقد عر الكاتب يف هذا املقام بذيله، 

�سداد، فلم يهتد اإىل  ر�س بالأ و�رُسبت عليه الأ

.)21(
واب وال�ّسداد( حمّجة ال�سّ

ْرف عن العبارة ال�ّسابقة  اإذا غ�س�سنا الطَّ

مر الّثاين، وهو الحرتام، قيمة  أّن الأ لحظنا ا

 واجلندّي. فقد احرتم 
ّ
م�سرتكة بني اليازجي

أّية كلمة اأو   الُكتَّاب، فلم تنــــــّد عنه ا
ّ
اليازجي

نهم ملا وقعوا فيــــــه من خطاأ، بل  عبــــــارة توهِّ

اإّنه اأعلن احرتامه لهم يف بداية كتابه، فقال: 

فا�سل يتلّقون ذلك  أّن ر�سفاءنا الأ )يف يقيننا ا

ــــــا خدمة اإخال�س لهــــــم، ل نق�سد بها اإل  مّن

املحافظة على اللّغــــــة، و�سيانة اأقالمهم من 

مثل هذه ال�سوائب، مع كفايتهم موؤونة البحث 

والتنقيب يف كتــــــب اللّغة، على ما هو معلوم 

أّما  . ا
)22(

من وعورة م�سلكها و�سكا�سة ترتيبها(

اجلندّي فــــــكان ميلك قيمة الحرتام نف�سها، 

ه  ولكنــــــه تنازل عن اأ�سالتها قلياًل عندما ُوجِّ
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. وقد عربَّ عن 
ّ
اإليــــــه ردٌّ على نقده اليازجــــــي

ذلــــــك يف بدايــــــة كتابه، بقولــــــه: )تلقى ذلك 

اأهل العقول بالقبول، وثــــــار له ثائر العجاج 

دب، وانربى  والهجاج من اأدعياء العلــــــم والأ

كلٌّ منهــــــم ينر مــــــا يف كنانته مــــــن اجلهالة 

مر على نحو  ح هذا الأ . و�ساأو�سِّ
)23(

واخلرق(

أكــــــر جــــــالء يف حديثي القابل عــــــن الق�سم  ا

الثاين من الكتاب. 

 الّثالــــــث امل�سرتك بني 
ّ
�سلوبــــــي مــــــر الأ الأ

يجاز. فحني قال   واجلنــــــدّي هو الإ
ّ
اليازجي

اليازجي: )ويقولون: التفَّ باحلرام بالك�رس، 

حرام م�سدر  وهو امللحفة املعروفة. واإّنا الإ

ّن املُْحــــــِرم ل يلب�ــــــس ثوباً  أحــــــرم احلــــــاّج؛ لأ ا

حرام من  ــــــق عليه لفــــــظ الإ أُطِل خميطــــــاً، فا

. ردَّ عليه اجلندّي 
)24(

الّت�سميــــــة بامل�ســــــدر(

قائاًل: )وهذا لي�س ب�سحيح على ما فيه من 

 
ّ
حرام عامي ّن لفظ الإ ف؛ لأ الّتكلُّــــــف والّتع�سُّ

أّما الذي يلب�سه املُْحِرم فيُقال له:  كاحِلرام. ا

احلرمي. قال يف الّتاج: واحلرمي ثوب املُْحِرم، 

. ولقد 
)25(

حرام( وت�سّميه العاّمة: احِلرام والإ

 واجلنــــــدّي يف كتابيهما على 
ّ
جرى اليازجي

يجاز، بحيث كانا يذكران  هــــــذا الّنحو من الإ

بانه، ورمّبا ذكرا م�سدراً من  اخلطاأ ثّم يُ�سوِّ

امل�سادر التي ا�ستندا اإليها، كما فعل اجلندّي 

يف املثال ال�ّسابق حني ا�ستند اإىل تاج العرو�س 

بالّتاج. ومن  بيدّي املعــــــروف اخت�ســــــاراً  للزَّ

يجاز  املفيــــــد، يف هــــــذه احلال، اأن نفهــــــم الإ

تيان بالَقْدر الالزم من  أّنه الإ عندهما علــــــى ا

واب، دون زيادة  لفاظ لتعليل اخلطاأ وال�سّ الأ

أّنه الكتفاء بِذْكر  أو نق�سان، ول نفهمه على ا ا

ــــــواب يف هيئة )ُقــــــْل ول تَُقْل(  اخلطاأ وال�سّ

التي ُعِرفْت بعــــــد ذلك ب�سنوات. ومن املفيد 

يجاز عندهما نابع  أّن الإ أي�ســــــاً ا اأن نالحظ ا

حافة التــــــي نَ�رَس فيها  مــــــن اأمرين: اأمر ال�سّ

 واجلندّي نقدهمــــــا اللّغوّي. فقد 
ّ
اليازجــــــي

مــــــر يف جملّته  أّول الأ  كتابــــــه ا
ّ
ن�ــــــرس اليازجي

)ال�سياء( التي اأ�سدرها يف القاهرة واأوقفها 

ه على  قبل وفاته ب�سهور، ون�ــــــرس اجلندّي ردَّ

 يف جريدة )الفيحــــــاء( الدم�سقّية. 
ّ
اليازجي

ها خطابهما  أّنهما وجَّ مر الّثاين نابع من ا والأ

خطــــــاء يف ن�سو�سهم،  ــــــاب ليتجنَّبوا الأ للُكتَّ

ّن الغر�س  يجاز يف هذه احلــــــال كاٍف؛ لأ والإ

أّن هناك  منــــــه هو الّت�سويب لي�س غري. على ا

يجاز،  �سلــــــوب الإ ــــــاً �سلبّياً لأ وجهاً اآخر لغوّي

أثناء حديثي عن ال�ستق�ساء  �ساأ�سري اإليه يف ا

يف الق�سم الّثاين من كتاب اجلندّي.
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ان�رسف الق�سم الّثاين من كتاب )اإ�سالح 

الفا�ســــــد من لغــــــة اجلرائــــــد( اإىل الرّد على 

. وقد �سغل هذا الق�سم 
ّ
ُق�سطاكــــــي احِلْم�سي

أ�سلــــــوب الّنقد فيه  ــــــة الكتــــــاب، وكان ا غالبّي

ّول. اإذ اعتمد  أيناه يف الق�سم الأ مغايــــــراً ملا را

أ�سلوبــــــاً ي�ستند  ُق�سطاكــــــي واجلنــــــدّي فيــــــه ا

مور الّثالثة  اإىل ثالثــــــة اأمور خمتلفة عــــــن الأ

ال�ّسابقة، هي: ت�سمية املنقود وعدم احرتامه 

وا�ستق�ساء القول يف الّنقد. 

ّول والّثاين فمتكامالن.  �سلوبان الأ أّما الأ ا

ى  ى ُق�سطاكي اجلندّي با�سمه، و�سمَّ فقد �سمَّ

اجلنديُّ ُق�سطاكي با�سمه. ولو اكتفيا بذلك ملا 

كان هناك باأ�س يف نقدهما، ولكّن كلَّ واحد 

خر يف بدايــــــة نقده، ثّم  منهمــــــا ذكر ا�سم الآ

اأهمل ال�سم وراح يغرق يف النُّعوت والّتوهني 

 كما �سرنى بعد قليل. ويُخيَّل 
ّ
 والعقلي

ّ
دبي الأ

أّن ُق�سطاكــــــي كان البــــــادئ با�ستعمــــــال  اإيلَّ ا

 ،
ّ
أ�سلوب الّتوهني. فقــــــد كان يحبُّ اليازجي ا

أ�ستاذه، ويوؤمــــــن بت�سلُّعه من  ويُجلّه، ويــــــراه ا

اد يف علم  اللّغــــــة. و�سفه يف كتابه: منهل الُورَّ

 باأّنه )�سيخنا العالمة( و)عالمة 
)26(

النتقــــــاد

الع�ــــــرس غري مدافع، وقطــــــب دائرتي املنثور 

واملنظوم غري منازع(، وكانت له فيه ق�سائد 

مديــــــح، ومقالت واإ�ســــــارات تُعربِّ عن الوفاء 

أّنه مل يقبل الّنقد الذي  . ويبدو ا
)27(

عجاب والإ

، فانربى 
ّ
�ستــــــاذه اليازجي هه اجلنــــــدّي لأ وجَّ

ه نقــــــده. قد تكون  يهاجــــــم اجلنــــــدّي ويُ�سفِّ

العبارة غــــــري املنا�سبة التــــــي كتبها اجلندّي 

أثارت حفيظة ُق�سطاكــــــي فحفزته اإىل الرّد  ا

القا�ســــــي. ولكّن هذه العبــــــارة ل ت�ستحّق اأن 

يقول ُق�سطاكي عن اجلندّي اإّنه يجهل كتاب 

أه على  ا لغــــــة اجلرائد وكاتبــــــه، واإّن جهله جرَّ

النتقــــــاد. ومل يكتــــــف ُق�سطاكي مبا افتتح به 

أثنــــــاء الّنقد ي�سف اجلندّي  رّده، بل راح يف ا

بالوهم والعمى وعــــــدم الَفْهم وغري ذلك من 

أّن  فات غري الالئقة التي تعلنا نعتقد ا ال�سِّ

العبارة غري املنا�سبــــــة التي كتبها اجلندّي ل 

ة الرّد  ميكــــــن اأن تكون وحَدهــــــا م�سوِّغاً حلدِّ

أّن ُق�سطاكي  قرب بالّن�سبة اإيلَّ ا وق�سوته. والأ

انطلــــــق من ذاتــــــه ولي�س من قيمــــــة احرتام 

 بعيد 
ّ
أ�ستاذه اليازجي أّن ا املنقود. انطلق من ا

عــــــن الغلط اللّغوّي، ولبــــــدَّ من الّدفاع عنه. 

 ا�سطر اجلندّي 
ّ
وهذا املوقف الّنقدّي الّذاتي

اإىل موقــــــف مماثل. فراح ينعــــــت ُق�سطاكي 

بعدم الفهم، وي�سفه بح�رسة املنتقد، ويّتهمه 

أّنه  دلة والنُّقول، ويرى ا باملغالطة والعبث بالأ
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أيه،  يكتفــــــي من الكالم وال�ّسواهد مبا يوؤيِّد را

أيه،  خرى التي ل تُوؤيِّد را ويُغفل اجلوانــــــب الأ

وغري ذلك. وعلى الّرغم من ق�سوة الّرّد الذي 

قّدمه اجلندّي فقد قال: )اإّن ا�سرتاكي واإياه 

أّنهما معاً  يف الّن�سبة اإىل معهد عظيم )يق�سد ا

 بدم�سق، 
ّ
 العربي

ّ
ع�ســــــوان يف املجمع العلمي

فقد انتُخب ُق�سطاكي ع�سواً يف املجمع عام 

1919، وانتُخــــــب اجلندّي ع�سواً يف املجمع 

عــــــام 1922(، يجب اأن يكــــــون رجاله قدوة 

أ�سوة يف مكارم  دب والّتهذيب، وا لغريهم يف الأ

الأخالق والرّتبية، ليحدوين على اأن اأمرَّ مبا 

يف كلماتــــــه من اللّغو مــــــرور الكرام، حّتى ل 

يُو�َسم بي ذلك املعهد اجلليل، ول اأكون برة 

. وهذا 
)28(

)
ّ
دب العربــــــي �سائنــــــة يف وجــــــه الأ

الكالم اجلميــــــل الذي ي�سع حّداً للتوهني ل 

يلغي احلقيقة القائلة اإّن ُق�سطاكي واجلندّي 

أّول مــــــّرة يف تاريــــــخ الّنقــــــد اللّغوّي  مــــــا، ا قدَّ

احلديــــــث، نوذجاً للقيمــــــة ال�ّسلبّية التي ل 

خــــــر اإذا نقدها مبــــــا ل تر�سى  تعــــــرتف بالآ

عنــــــه. وقد انت�رست هذه القيمة ال�ّسلبّية بعد 

أُ�سيفت اإليهــــــا تَُهم اأخرى،  ذلــــــك ب�سنوات، وا

ــــــة يف الّنقد اللّغوّي  فاأ�سبحــــــت ظاهرة �سلبّي

 عموماً.
ّ
دبي خ�سو�ساً، والّنقد الأ

مــــــر الّثالث املغايــــــر يف الق�سم الّثاين  الأ

من )اإ�سالح الفا�سد من لغة اجلرائد(، هو: 

، بل هو 
ّ
مــــــر اإيجابي ال�ستق�ســــــاء. وهذا الأ

أّنه حني  أكــــــر ميزات اجلندّي بــــــروزاً. ذلك ا ا

يجاز، وجلاأ اإىل  ردَّ على ُق�سطاكي عــــــاف الإ

الّتف�سيل، فراح ي�سري اإىل كتب اللّغة والّنحو 

أيه يف الّت�سويب والّتخطئة.  دب ليوؤّيد را والأ

ث عن كتــــــب اللّغة والّنحو واملعاجم  و�ساأحتدَّ

أثناء تو�سيحي  أ�ســــــار اإليها اجلندّي يف ا التي ا

القابل ملعايــــــري الّت�سويب والّتخطئة، واأكتفي 

هنا بالقــــــول اإّن ال�ستق�ســــــاء مل يكن اإحاطة 

بالكتــــــب فح�ســــــب، بــــــل كان حماولــــــة لغوّية 

أو الّت�سويب.  جديــــــدة للّتاأكُّد من الّتخطئــــــة ا

 ل 
ّ
وهذه املحاولة تعني تقدمي راأي مو�سوعي

يخالف �ســــــن العربّية، ول يخرج عّما اأجازه 

أو قيا�ساً. وهو  ــــــون العــــــرب �سماعــــــاً ا اللُّغويُّ

ا�ستق�ساء نابع من ثقافــــــة اجلندّي اللّغوّية، 

وهي ثقافــــــة وا�سعــــــة، دقيقة، قــــــادرة على 

املوازنة والّتعليل. اإّنها ثقافة جعلت اجلندّي 

بيدّي �ساحب  �سليل نّقاد اللّغة القدامى، كالزُّ

)حلن العاّمة( الــــــذي كان )يتو�ّسع يف عر�س 

أو اأكر  املــــــاّدة، في�ــــــرسح وي�ست�سهد ب�ساهــــــد ا

على �سّحة الّت�سويب الذي ذكره، وقد يذكر 

م�ستّقات املاّدة ومعانيهــــــا، وي�ست�سهد عليها 

. ولهذا ال�ّسبب اأ�سبح اجلندّي من 
)29(

أي�ساً( ا

علماء اللّغــــــة يف الع�رس احلديــــــث، واأ�سبح 
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نهجه يف ال�ستق�ساء معياراً من معايري الّنقد 

اللّغوّي، واإْن مل يبلغ به حدَّ الكمال. 

�سويب  خطئة و�لترّ ثانيًا: معايري �لترّ

اإذا كان الهــــــدف من الّنقــــــد اللّغوّي هو 

أ�سلوب  أو ا أو تركيــــــب ا احُلْكــــــم علــــــى كلمــــــة ا

ــــــواب اأو اخلطــــــاأ، فــــــاإّن هــــــذا احُلْكم  بال�سّ

ّن  يحتاج اإىل معايري ي�ستنــــــد اإليها الّناقد؛ لأ

د مفهــــــوم الّناقد للغة  املعايــــــري نف�سها حُتــــــدِّ

العربّية الف�سيحة، وت�سمح له بال�ستناد اإىل 

هذا املفهوم بــــــاأن يُطلق ُحْكمــــــاً بالّت�سويب 

 اأن يتوافر 
ّ
والّتخطئــــــة. واإذا كان من البديهي

اد اللّغة، هو احُلْكم  معيار عاّم م�سرَتَك بني نُقَّ

�سلوب  أو الأ أو الرّتكيب ا واب على اللّفظ ا بال�سَّ

اإذا وافق اللّغة العربّية الف�سيحة، واأن يُْحَكم 

عليه باخلطاأ اإذا خالفهــــــا، فاإّن ال�ّسوؤال عن 

معايــــــري الّتخطئــــــة والّت�سويــــــب ي�سبح على 

تــــــي: ما مفهوم الّناقد للّغة العربّية  النَّحو الآ

أيتقيَّد مفهومه بع�رس الحتجاج  الف�سيحة؟. ا

وحَده، اأو ميتدُّ اإىل َمــــــْن يوثَق بعربّيته �سعراً 

ونراً؟. وهــــــل ي�سمل هذا المتــــــداد الع�رس 

احلديث؟.

القدامــــــى  اللّغــــــة،  نّقــــــاد  أّن  ا الوا�ســــــح 

واملحدثــــــون جميعــــــاً، متَّفقون علــــــى التَّقيُّد 

بع�رس الحتجــــــاج، وخمتلفون حول المتداد 

بالحتجــــــاج اإىل الع�ســــــور الالحقة. ويُ�سلَك 

اد الذين تقيَّدوا بع�رس  اجلندّي يف قائمة النُّقَّ

الحتجاج وحــــــَده. فقد احتــــــجَّ يف )اإ�سالح 

آيات  الفا�ســــــد مــــــن لغــــــة اجلرائد( بب�ســــــع ا

ــــــة، وب�سعة اأحاديث �رسيفــــــة، وباأبيات  آنّي قرا

وىل )ال�سعراء  قليلــــــة من �سعر الّطبقــــــات: الأ

اجلاهلّيون: َطَرفة بــــــن العبد، امروؤ القي�س، 

ب العبدّي..(، والّثانية  عمرو بن اأحمر، املثقَّ

)ال�ّسعــــــراء املخ�رسمون: احلطئيــــــة، ح�ّسان 

�سالمّيون  بن ثابــــــت..(، والّثالثة )ال�ّسعراء الإ

أمّية  ّمة، روؤبة، ا مون: الفــــــرزدق، ذو الرُّ املتقدِّ

(. ومل ميتدَّ 
ّ
لــــــت، مزاحم العقيلي بن اأبي ال�سّ

بالحتجــــــاج اإىل الّطبقة الّرابعــــــة )ال�ّسعراء 

أّن اجلندّي مل يكن  ــــــدون(. وهذا يعنــــــي ا املولَّ

 الــــــذي احتجَّ 
ّ
ناقــــــداً مرنــــــاً كابــــــن احلنبلي

داً، فهم اللّغة  باللّهجات، بل كان ناقداً مت�سدِّ

العربّية الف�سيحة يف حدود ع�رس الحتجاج 

)حتى 150 هـ( وحــــــَده، ومل يعرتف بتطوُّرها 

دباء العرب بعد  مه الأ اللّغوّي، ورف�س ما قدَّ

ق يف �سواهد  ع�رس الحتجاج. بــــــل اإّن املدقِّ

ة  )اإ�سالح الفا�سد من لغة اجلرائد( امل�ستََمدَّ

 
ّ
من القــــــراآن واحلديــــــث وال�سعــــــر اجلاهلي
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مني،  �سالمّيــــــني املتقدِّ واملخ�رسم و�سعــــــر الإ

أّن اجلنــــــدّي مل ي�ست�سهــــــد يف كتابه  يالحــــــظ ا

 لمرئ القي�س 
ّ
عر اجلاهلي بغري بيتني من ال�سِّ

وعمرو بــــــن َقيْ�س بن ِجــــــْذل الّطعان، وهما 

ــــــان وردا عنــــــده يف �سفحة  �ساعــــــران جاهلّي

هر( عند  واحدة يف ال�ست�سهاد على دللة )ال�سَّ

خرى التي وردت  أّما ال�ّسواهد الأ . ا
)30(

العرب

يف كتابه من القراآن واحلديث ال�رّسيف و�سعر 

�سعراء الطبقــــــات الثالث، فقد ُذِكرْت �سمن 

هــــــا اجلندّي من كتب  ال�ّسواهد التي ا�ستمدَّ

اللّغة والّنحــــــو واملعاجم. وهذا ي�سمح يل باأن 

د عنده �سفة اأخرى  أُ�سيــــــف اإىل �سفة التَّ�سدُّ ا

هي ولوعه بكتــــــب اللّغة والّنحــــــو واملعاجم، 

واعتمــــــاده عليها وحَدهــــــا يف مفهومه للّغة 

لفاظ  العربّية الف�سيحة، ويف ُحْكمه على الأ

بالتَّ�سويب والتَّخطئة. 

ــــــة والنَّْحوّية  قنــــــا يف الكتب اللّغوّي اإذا دقَّ

أُولع بها اجلنــــــدّي لحظنا  واملعاجــــــم التــــــي ا

�سيئاً اآخر، هو اعتمــــــاده الكبري على بع�سها 

دون بع�ــــــس. فهــــــو مغرم مبعاجــــــم اللّغة، ل 

أّن غرامه  يكاد ي�ستثني معجماً منها. ويبدو ا

أُغــــــرم كثرياً  باملعاجــــــم لي�س واحــــــداً، فقد ا

تية: تــــــاج اللّغة و�سحاح العربّية  باملعاجم الآ

بيــــــدّي، والقامو�س املحيط للفريوزابادي،  للزَّ

، ول�ســــــان العرب 
ّ
وامل�سبــــــاح املنــــــري للفيُّومي

لبن منظــــــور، والّنهايــــــة يف غريب احلديث 

أُغرم على نحو  ثري اجلزرّي. وا ثر لبن الأ والأ

أ�سا�س البالغة  تيــــــة: ا أقّل درجة باملعاجم الآ ا

وخمتار  للجوهرّي،  وال�سحــــــاح  للزخم�رسّي، 

ــــــة هنا ل تكمن  حاح للــــــّرازّي. والق�سّي ال�سِّ

يف غــــــرام اجلنــــــدّي بهــــــذه املعاجــــــم، بل يف 

دللة هذا الغرام على مفهومه للّغة العربّية 

حاح  أّن �ساحب ال�سِّ الف�سيحــــــة. فهو يعلــــــم ا

لفــــــاظ الف�سيحة  حري�ــــــس جــــــّداً علــــــى الأ

أّن خمتــــــار ال�سحاح مرتبط  دون �سواهــــــا، وا

ز الّرازّي  ــــــه خمتار منه واإن ركَّ ّن حاح؛ لأ بال�سِّ

لفاظ التي ل بدَّ منها يف ال�ستعمال،  على الأ

خرى من  لفــــــاظ الأ أ�ســــــاف اإليها بع�س الأ وا

أّن ل�سان العرب لبن  زهــــــرّي. وا الّتهذيب لالأ

لفاظ العربّية، بل  منظور اأ�سخــــــم معاجم الأ

أّن القامو�س  . وا
)31(

أدبّية( اإّنه )مو�سوعة لغوّية ا

أ�سَد  املحيــــــط اأ�سغــــــر حجماً من اللّ�ســــــان، وا

بيدّي يف  اخت�ساراً وتكثيفــــــاً، وقد �رسحه الزَّ

ده بال�ّسواهد الكثرية،  )تــــــاج العرو�ــــــس(، وزوَّ

أ�سا�س  أّن )ا . وا
)32(

وا�ستــــــدرك بع�س نواق�ســــــه

البالغة( للّزخم�رسّي اأول معجم يُْعنَى عناية 
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لفاظ، وقد تبعه  كبرية بالّدللــــــة املجازّية لالأ

ثري يف )النهايــــــة يف غريب  يف ذلك ابــــــن الأ

ألفاظ كما  احلديث(. وهــــــذه كلّها معاجــــــم ا

أّن اجلندّي اهتمَّ اأي�ساً  هو معروف. �سحيح ا

�س لبن  مبعاجــــــم املعاين، وخ�سو�ساً املخ�سَّ

أّن اهتمامه  أي�ســــــاً ا حيح ا �سيده، ولكــــــّن ال�سّ

مبعاجــــــم املعاين ل يوازي، ول يداين، ولوعه 

لفاظ. ُقْل مثل ذلك بالنِّ�سبة اإىل  مبعاجــــــم الأ

دب والّنحو. فقد  اهتمامه بكتب اللّغــــــة والأ

�سموين  رجــــــع اإىل عدد كبري منهــــــا، ككتب الأ

بَّان و�سيبويه  يــــــت وال�سّ كِّ والر�سي وابن ال�سِّ

 
ّ
عرابــــــي الأ وابــــــن   

ّ
�سمعــــــي والأ ــــــاج  جَّ والزَّ

أّن رجوعه اإليها،  �سفهاين.. بيد ا والّراغب الأ

واهتمامه بها، اتَّ�سما بالقلّة والّتفاوت. فقد 

ــــــل للّزخم�رسّي قلياًل،  اهتــــــّم بالفائق واملف�سَّ

يف حــــــني اهتمَّ باأ�سا�ــــــس البالغة للّزخم�رسّي 

اج وابن جّني  جَّ نف�سه كثرياً. واهتمَّ بكتب الزَّ

والكفوّي  �سفهايّن  الأ والّراغــــــب  �سمعي  والأ

باأكر من اهتمامه بفقه اللّغة للثعالبي واأدب 

بَّان وحا�سية  الكاتب لبن قتيبة وحا�سية ال�سّ

اخل�رسّي. وميكن ال�ستنتاج من كرة الكتب 

ــــــة يف كتابه، وقلّة  دبّي ــــــة والنَّْحوّية والأ اللّغوّي

أثناء احُلْكــــــم بالّت�سويب  رجوعه اإليهــــــا يف ا

والّتخطئة باأّنها م�سادر غري رئي�سة بالّن�سبة 

اإليه. 

هل يدّل الختالف يف الولوع والهتمام 

ماع عن  أّن اجلندّي مغــــــرم مبعيار ال�سَّ على ا

أكاد اأجزم بذلك  أّي معيار اآخر؟. ا العرب قبل ا

على الّرغم من مالحظتي تقيُّده غري املبا�رس 

لفاظ ت�سمُّ  أّن معاجم الأ مبعيار القيا�س. ذلك ا

امل�سموع عــــــن العرب، واجلنــــــدّي موؤمن باأّن 

هذا امل�سموع هو الّذخرية اللّغوّية الف�سيحة 

أثناء تقعيدها  التي ا�ستعملتها كتب الّنحو يف ا

�ساليب. ولهذا ال�ّسبب  الرّتاكيب وحتديدها الأ

د  دب تُع�سِّ جعل كتــــــب اللّغــــــة والّنحــــــو والأ

املعاجــــــم ول حتلُّ حملَّها. ومــــــن ثَمَّ بدا نقد 

لفاظ  عــــــّم، نقداً لالأ اجلندّي، يف الغالب الأ

�ساليب والرّتاكيب، وكان من  ولي�س نقــــــداً لالأ

 وُق�سطاكي 
ّ
هذا اجلانــــــب مغايراً لليازجــــــي

اللذيــــــن اتَّ�سفا بال�ستق�ساء وعــــــدم الّتقيُّد 

مثلة على ذلك نَْقُد  بع�رس الحتجاج. من الأ

و�ساء(. فقد وهــــــم الُكتَّاب، يف  لفظــــــة )ال�سَّ

أّنها موؤنَّثة، على وزن:  ، فظنُّوا ا
ّ
راأي اليازجي

ــــــّوة(. وخالفه  َفْعــــــالل، وا�ستقاقها من )ال�سّ

أّنها رباعّية،  اجلندّي يف ذلك، فن�سَّ علــــــى ا

أّنه مل ير َمْن �رسَّح باأّنها موؤنَّثة غري اأبي  وذكر ا
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العّبا�س يف املق�ســــــور واملمدود، و�سيبويه يف 

أّن العرب قد توؤنِّث  ؛ ا�ستناداً اإىل ا
)33(

الكتــــــاب

اللّفظ باعتبار معناه. ومل ي�ستند اجلندّي يف 

و�ساء( اإىل   عن )ال�سَّ
ّ
نقده مــــــا قاله اليازجي

�سيء غري تاج العرو�س. وملّا ردَّ عليه ُق�سطاكي 

 مدافعــــــاً عن �سّحة مــــــا جاء به 
ّ
احِلْم�ســــــي

ل التِّ�ســــــاع، فرجع اإىل عدد  ، ف�سَّ
ّ
اليازجــــــي

من املعاجم وكتب اللّغة والنَّْحو ليُثبت �سّحة 

أيه: رجــــــع اإىل الّزخم�رسي يف الفائق، وابن  را

جّني يف اخل�سائ�ــــــس، و�سيبويه يف الكتاب، 

حاح، والفريوزابادي يف  واجلوهــــــرّي يف ال�سِّ

ــــــه مل يخل�س من  أّن القامو�ــــــس املحيــــــط. بيد ا

د يف امل�سادر اإىل �سيء  هذا التِّ�ساع والتَّعــــــدُّ

ول، وهو تذكري كلمة  أيــــــه الأ ك برا غري التَّم�سُّ

بقاء علــــــى اختالفه مع  �سو�ساء، وغــــــري الإ

و�ساء(   وُق�سطاكي يف ا�ستقاق )ال�سَّ
ّ
اليازجي

أّن  . والوا�ســــــح ا
ّ
أو الّرباعــــــي مــــــن الّثالثــــــي ا

اجلندّي ا�ستق�سى املراجع، ولكّن ا�ستق�ساءه 

أّنه مل ي�ستق�س امل�سموع  مل يكن �سامــــــاًل. ذلك ا

عن العــــــرب علــــــى الّرغم مــــــن اهتمامه به 

ديد عليه وحــــــَده. ومل ي�ستعن  وحر�ســــــه ال�سَّ

كه  مبعيار القيا�س؛ لولوعــــــه بامل�سموع ومت�سُّ

أيه. ولــــــو َفَعل لدلَّه القيا�ــــــس وا�ستق�ساء  برا

أّن العرب ا�ستعملت  دب، على ا كتب اللّغة والأ

أّن يف اأ�سلها  و�ساء( مذّكــــــرة وموؤنَّثة، وا )ال�سَّ

. ومن ثَمَّ 
)34(

ّ
 والّرباعي

ّ
تداخاًل بني الّثالثــــــي

اد الّثالثة  مل تكــــــن هناك فائدة من نقــــــد الّنقَّ

و�ساء(  ا�ستعمــــــال بع�س الُكتَّاب كلمــــــة )ال�سَّ

رة.  خر لها مذكَّ موؤنَّثة، وا�ستعمال بع�سهم الآ

بل ل حاجة اإىل ت�سييق الوا�سع مادام مفهوم 

اللغة العربّية الف�سيحــــــة يوؤيِّد ال�ستعمالني 

وال�ستقاقني. 

د اجلندّي له ما ي�سّوغه يف  أّن ت�سدُّ �سحيح ا

الفرتة التي عا�س فيها، فرتة ما بعد احلرب 

وىل. فقــــــد كان تعريب احلياة يف  العاملّية الأ

�سورية عماًل نبياًل يهدف اإىل اإحالل العربّية 

كّية، وكانت �سعوبة العثور على  بدلً من الرتُّ

لفــــــاظ والرّتاكيب الرّتكّية  بدائل ف�سيحة لالأ

د. بيد اأن  كبرية جّداً وحافزة اإىل التَّ�سدُّ

د  غــــــات يجب اأن تعــــــل التَّ�سدُّ ّ هــــــذه امل�سوِّ

منطقّياً واعيــــــاً م�ستق�سيــــــاً، واإل فاإّن ناقد 

الــــــذي ي�ستعمله  واب  ــــــىء ال�سَّ اللّغة �سيُخطِّ

 .
ّ
الُكتَّاب. وهذا ما لحظته يف نقد اليازجي

 احلارث 
ّ
اأ ما ذكره ال�ّساعر اجلاهلي فقد خطَّ

بن ِحلِّزة الي�سكرّي يف بيته:

��ا �أج���م���ع���و� �أم����َره����م ب��ل��ي��ٍل ف��ل��مرّ

�سو�ساء لهم  �أ�سبحْت  �أ�سبحو� 

رة يف  و�ساء(، وهي مذكَّ ــــــث )ال�سّ أنَّ فقد ا

 موؤمن 
ّ
أّن اليازجي . وهذا يعني ا

ّ
راأي اليازجي
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باأّن اجلاهلّيني غري مع�سومني، فقد يُخطئون 

كمــــــا يخطئ غريهــــــم واإْن عا�ســــــوا يف ع�رس 

الحتجــــــاج. وهذا املفهوم املرن غري املت�سّدد 

ّنه  ــــــة نافع يف الّنقد اللّغــــــوّي؛ لأ للغــــــة العربّي

 ي�سمح للّناقد با�ستق�ساء ال�ستعمال 
ّ
منطقي

�ساليب �سمن   للكلمات والرّتاكيب والأ
ّ
العربي

قاعدة ال�ست�سهاد مَبْن يوثَق بعربّيته، قبل اأن 

واب واخلطاأ.  يحكم على هذا ال�ستعمال بال�سّ

فة   الذي اّت�سف بهذه ال�سِّ
ّ
أّن اليازجــــــي بيد ا

واب حني عاف  يجابّية اأخطاأ ال�سّ اللّغوّية الإ

أّن العرب  ال�ستق�ســــــاء، ولو َفَعل لكت�ســــــف ا

و�ساء( موؤنَّثة. وهذه  ا�ستخدمت كلمــــــة )ال�سّ

، وراأى 
ّ
حال اجلندّي. فقد رف�س نقد اليازجي

أّن احلارث بن ِحلِّزة  و�ساء( موؤّنثة، وا أّن )ال�سّ ا

مل يخطئ يف ا�ستعمالهــــــا موؤّنثة. وهذا يعني 

ده دفعه اإىل تربئة ال�ّساعر اجلاهلي؛  أّن ت�سدُّ ا

د اجلندّي غري   ل يخطئ. وت�سدُّ
ّ
ّن اجلاهلي لأ

 من جانب اآخر، هو عدم ا�ستق�سائه 
ّ
منطقي

مــــــا قالته العرب يف ع�ــــــرس الحتجاج الذي 

يوؤمن به. ولو ا�ستق�ســــــى ما ذكره ابن �سيده 

 وابن منظــــــور والّتربيزّي لعرف، 
ّ
وال�ّسيوطي

كمــــــا ذكر الزعبــــــالوي يف م�سالك القول يف 

و�ساء( تُ�ستَقُّ من  أّن )ال�سّ ، ا
)35(

الّنقد اللّغــــــوّي

أّن ذلــــــك ل يعار�س ما ن�سَّ عليه  ، وا
ّ
الّثالثي

�سيبويه يف الكتاب وابن جّني يف اخل�سائ�س 

أّن ا�ستق�ساء  ؛ اأي ا
ّ
أّنها تُ�ستَقُّ من الّرباعي من ا

كالم العــــــرب يحتاج دائماً اإىل الوعي مبعيار 

)معار�سة النَّْقل بالنَّقل(. هذه املعار�سة التي 

و�ساء  أّن العــــــرب ا�ستعملــــــت ال�سّ تقــــــود اإىل ا

 
ّ
أّنهــــــا ا�ستّقتها من الّرباعي رة وموؤنَّثة، وا مذكَّ

د الّتربيــــــزّي، وهو من  . وقد ع�سَّ
ّ
والّثالثــــــي

مــــــني، يف كتابه )�رسح  علمــــــاء العربّية املتقدِّ

الق�سائــــــد الع�رس(، هــــــذه الّنتيجة حني �رسح 

بيت احلارث بن ِحلِّزة قائاًل: )من العرب من 

ي�رسف �سو�ســــــاء يف املعرفة والنكرة.. ومن 

 .
)36(

العرب من ل ي�رسفه يف معرفة ول نكرة(

أّن تذكري كلمــــــة )ال�سو�ساء(  ومعنــــــى ذلــــــك ا

وتاأنيثها لغتــــــان م�سموعتان من لغات العرب 

كما ن�سَّ الّزعبالوّي.

اإّن معايــــــري الّت�سويــــــب والّتخطئة حتتاج 

دائماً اإىل املرونــــــة وال�ستق�ساء والتاأيّن قبل 

ــــــاب، واإل  حــــــكام علــــــى لغة الُكتَّ اإ�ســــــدار الأ

فــــــاإّن الّنقد اللّغــــــوّي لن يخــــــدم اللّغة، ولن 

أبنائها، ولن يعمل على التِّ�ساع  يُحبِّبهــــــا اإىل ا

مبفهومها، ولن يجعلها قــــــادرة على الّتعبري 

عن حاجــــــات الُكتَّاب وغريهــــــم. ولئال يُفَهم 
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الّنقد اللّغوّي عند اجلندّي فهماً �سلبّياً اأقول 

قبل الفــــــراغ من معايري الّتخطئة والّت�سويب 

م منافع لغوّية كثرية،  د اجلندّي قــــــدَّ اإّن ت�سدُّ

مل يخالفــــــه اأحد يف فائدتها و�سّحتها، كنقده 

 بع�ــــــس الرّتاكيب، كقوله 
ّ
ا�ستعمــــــال اليازجي

واب: )غري  )الغري املت�رسِّفة( بدلً مــــــن ال�سّ

املت�رسِّفــــــة(. ونبَّه على ال�ستق�ساء يف الّنقد 

اللّغوّي وو�سع لبنة ذات �ساأن يف معياره. 

ة  قديرّ ثالثًا: �لقيم �لنرّ

أّن الّنقــــــد اللّغــــــوّي يف )اإ�سالح  اأعتقــــــد ا

أّن  الفا�ســــــد مــــــن لغة اجلرائــــــد( دلَّ علــــــى ا

ــــــة  اجلنــــــدّي ل يعتــــــزُّ بقيمــــــة اللّغــــــة العربّي

الف�سيحة اعتــــــزازاً لفظّياً، بل يعتزُّ اعتزازاً 

ــــــاً اأ�سياًل برتاثهــــــا وحا�رسها، ويوؤمن  معنوّي

بقدرتهــــــا علــــــى تلبية حاجــــــات الّتعبري عند 

الُكتَّاب العرب، وبقدرتها على تعريب احلياة 

واملجتمع. وهــــــي، باإيجاز، هوّيتُــــــه العربّية، 

وكيانــــــه، وهدفه يف احلياة. وقــــــد انعك�سْت 

قيمــــــة العتزاز يف �سلوكه اللّغــــــوّي النَّقدّي. 

ولاأهّمّية كبرية، هنا، ملا كّنا نتمّنى اأن ي�سلكه 

أو تلك. فم�سالــــــك الّنقد  ألــــــة ا يف هــــــذه امل�سا

اللّغــــــوّي وعرة، ل ي�سلــــــك دروبها غري خبري 

حمّب. وقد كان اجلندّي ذلك اخلبري باأفانني 

اللّغــــــة وغوام�سهــــــا وا�ستعمالتهــــــا، وذلــــــك 

املحّب الولوع برتاثها، العامل على تر�سيخها 

وتنقيتها من �سوائب اللّحــــــن. ولهذا ال�ّسبب 

ــــــة الف�سيحة قيمة كربى  كانــــــت اللّغة العربّي

قادرة على توجيه �سلوكــــــه الّنقدّي، واإْن كان 

مفهومها عنده يحتاج اإىل التِّ�ساع واملرونة.

هْت �سلوك  هناك قيم نقدّية اأخــــــرى وجَّ

اجلندّي. منها الوعي اللّغوّي والّثقة بالنَّْف�س 

أّما الوعي اللّغــــــوّي فقد تلّى يف  والدّقــــــة. ا

معرفته مب�ســــــادره، وقدرته علــــــى املناق�سة 

واملوازنة. فهو عــــــارف مبعاجم اللّغة وكتبها 

أدبهــــــا ونحوهــــــا و�رسفهــــــا وبالغتها. وقد  وا

دوات  ى للّنقد اللّغوّي وهو ميلك هذه الأ ت�سدَّ

نته من ال�ست�سهاد مبا له  ــــــة التي مكَّ �سا�سّي الأ

آراء فيها  �سلة بامل�سائل املنقودة، ومن تقدمي ا

مــــــه علماء اللّغة  حاطة مبا قدَّ نابعة مــــــن الإ

أدباوؤها. ولو مل تكــــــن هذه امل�سادر حا�رسة  وا

يف ذهنه، يعرفها معرفة اخلبري، ملا ا�ستطاع 

آراء  َخْو�َس املناق�سات اللّغوّية، واملوازنة بني ا

واب  َعــــــَرف ال�سّ ــــــني والنَّْحوّيني، وملا  اللّغوّي

من اخلطــــــاأ. ولعّل ثقة اجلندّي بنف�سه قيمة 

زت وعيه اللّغوّي، وعملْت  أخــــــرى، عزَّ نقدّية ا

على اإبــــــراز �سخ�سّيته الّنقدّية التي اتَّ�سفت 



اجلندّي واإ�سالح الفا�سد من لغة اجلرائد

العـــــــــــــــــــــــــــــــدد  559  ني�ســـــان  342010

ــــــك مبــــــا يــــــراه �سوابــــــاً، وب�سيء من  بالتَّم�سُّ

نا(، وبالرّتكيز  د، وبَقْدر حمبَّب من )الأ الّت�سدُّ

�رسار على كالم  على امل�ساألة املنقــــــودة، وبالإ

قوال.  راء والأ العرب، وباأمانة علمّية يف نَْقل الآ

مانة العلمّية هي الّدليل على قيمة  وهذه الأ

الّدّقة لديه. فاإذا نََقل �ساهداً ذكره كاماًل، مل 

فه، ومل ياأخذ منه جانباً دون اآخر. بل اإّن  يُحرِّ

 
ّ
أبرز ماآخذه علــــــى ُق�سطاكي احِلْم�سي اأحد ا

ــــــه كان يتناول من ال�ّساهــــــد جانباً يوؤيِّد به  أّن ا

أو  له ا أو يُعدِّ أيــــــه، ويغفل جانباً اآخر يخالفه ا را

ر هذا املاأخذ على ُق�سطاكي،  يلغيــــــه. وقد كرَّ

ــــــه م�ستاء مــــــن عدم دّقــــــة ُق�سطاكي يف  أّن وكا

أيه الّنقدّي.  أثناء توظيفه ال�ّسواهد ل�سالح را ا

ّقة واجب من واجبات الّناقد، وم�سوؤولّية  فالدِّ

مــــــن م�سوؤولّياته. فاإذا خانتــــــه الّدّقة فارقته 

أ�سا�سّية يف الّنقد.  مانة العلمّية وهي ا الأ

أّن قيمة عدم احرتام املنقود  ول �سكَّ يف ا

ــــــة يف نقــــــد اجلنــــــدّي، واإْن كانت معلَّلة  �سلبّي

فاع عــــــن الّراأي، وبالّرّد  نا(، وبالدِّ بــــــربوز )الأ

أّن اأكر جوانب  فات مبثلها. بيــــــد ا علــــــى ال�سِّ

هذه القيمة ال�ّسلبّية خطراً هو اتِّهام املنقود 

 عن اإدراك 
ّ
بعــــــدم الَفْهم؛ اأي الق�سور العقلي

الــــــكالم وتف�ســــــريه تف�ســــــرياً يُر�ســــــي الّناقد 

أّن الّناقد يفهم  نف�ســــــه. فهذا التِّهام يعنــــــي ا

أّن اتِّهام املنقود  واملنقــــــود ل يفهم، كما يعني ا

و�سيلة مــــــن و�سائل الّناقــــــد للتَّغلُّب على كلِّ 

أيه. والتِّهام، قبل ذلك وبعده،  َمْن يخالف را

ــــــة، اتَّ�سع خرقها  و�سيلــــــة �سخ�سّية غري نقدّي

على الواقع بعد �سنوات، ف�سمحْت با�ستعمال 

أنواع من القّوة اخلارجّية لتغطية العجز عن  ا

مقارعة احلّجــــــة باحلّجة. ومل تكن قد بلغت 

هــــــذا املدى الفاجع املفجع يف نقد اجلندّي. 

أبعد من  فالو�سيلــــــة اخلارجّية عنــــــده مل تكن ا

خرية  َقْرن عدم الَفْهم ببع�ــــــس عبارات ال�سُّ

منّية، وب�ســــــيء من الّنظرة  يحــــــة وال�سّ ال�رسَّ

ونّية( للمنقود.  )الدُّ

❁    ❁    ❁

وبعــــــد، فمحّمد �سليم اجلنــــــدّي َعلَم من 

اأعالم الّنقــــــد اللّغوّي احلديــــــث يف �سورية، 

ألَّف كتاباً يف هذا احلقل الّنقدّي.  أّول َمْن ا وا

�سالة والقــــــدرة على ِخْدمة  وهو يتَّ�ســــــم بالأ

اللّغــــــة العربّية والعتزاز بهــــــا. ولعلَّ َفْهمنا 

للّنقد اللّغوّي عنده يّت�سع وي�سبح اأكر عمقاً 

حني ُتَمــــــع مقالته ودرا�ساتــــــه اللّغوّية من 

مظانها. 

❁    ❁    ❁
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ن جوانب كثرية منه �ساكنة فينا منذ  »اإن العقل احلديث حديث جزئيا لأ

اأيام ما�سينا ال�سحيق«.

جيم�س هاريف رون�سون 

ياأخذ مفه������وم الرتاث مكانه املميز يف ن�سق املفاهي������م التي ترتبط بحياة 

�سا�سية لهوية  النا�������س وتاريخهم وموؤثرات وجودهم، وي�س������كل اأحد العنا�رص الأ

�سل على  مم واجلماع������ات وال�سعوب. واإذا كانت لفظة »الرتاث« تدل يف الأ
الأ

اأ�ستاذ وباحث ومفكر �سوري مقيم يف الكويت.

العمل الفني: الفنان قحطان الطالع.

❁❁

ò

الرتاث ال�شعبي والهوية:

�شول الرتاثية للهوية الثقافية الأ

د. علي �أ�سعد وطفة
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بنائ������ه فقد تطور  ب لأ املال ال������ذي يورثه الأ

بناء  مدلولها وات�سع لتدل على كل ما يرثه الأ

جداد مادياً   باء والأ من الآ

اأو معنوياً. وجتد لفظة »الرتاث« جذورها 

رث  ألفاظ: َوَرَث فال������ورث والإ العربي������ة يف ا

والِوراث والرتاث.. كلها مبعنى واحد. وتبني 

بع�ض مناحي البحث يف كلمة تراث اأن اأ�سل 

الت������اء فيها حرف الواو، فه������ي الوراث وهي 

ن�سان لورثته الذين  تعني حرفياً: ما يرتكه الإ

أتوا م������ن بعده. ويتجلى معن������ى هذه الكلمة  ا

رث الفكري والثقايف الذي تراكم  اليوم يف الإ

جيال ال�سابق������ة عرب قرون  بفع������ل جه������ود الأ

احل�س������ارة والثقافة حيث جن������د دللة هذا 

رث وو�سوح������ه جلي������اً يف املخيال ال�سعري  الإ

ال�ساحر لعمر بن كلثوم عندما يقول:

�ُشْعثًا َوَخ���َرْج���َن  َدَواِرع������ًا  َوَرْدَن 

��اِئ��ِع َق���ْد َب��َل��ْي��َن��ا ���شَ َك���اأَْم���َث���اِل ال��رِّ

���ْدٍق آَب��������اِء ����شِ َوِرْث�����َن�����اُه�����نَّ َع�����ْن ا

َب��ِن��ْي��َن��ا ُم���ْت���َن���ا  َذا  اإِ َوُن�����ْوِرُث�����َه�����ا 

 غالباً ما يتفق الباحثون على اأن الرتاث 

ينتمي اإىل الزمن املا�سي، واأن الرتاث هو كل 

ما و�سل اإلين������ا من املا�سي القريب والبعيد، 

�سا�ض يعرف اجلابري الرتاث  وعلى ه������ذا الأ

أنــــــه »اجلانب الفكري يف احل�سارة العربية  با

دب  �سالمية: العقيدة، ال�رسيعة، واللغة والأ الإ

 .
)1(

والفن، والكالم، والفل�سفــــــة، والت�سوف«

وينبــــــه اجلابري اإىل ال�سحنة الوجدانية لهذا 

املفهوم بقوله اإن الرتاث هو »املوروث الثقايف 

دبــــــي والفني وهو  والفكــــــري والدينــــــي والأ

امل�سمــــــون الذي حتمله هــــــذه الكلمة داخل 

خطابنــــــا العربي ملفوفا يف بطانية وجدانية 

أيديولوجية مل يكن حا�رساً يف خطاب اأ�سالفنا  ا

أنه غري حا�رس يف  ول يف حقل تفكريهم، كما ا

أية لغة مــــــن اللغات احلّية املعا�رسة  خطاب ا

التــــــي ن�ستورد منهــــــا امل�سطلحات واملفاهيم 

. فالرتاث هــــــو التاريخ 
)2(

اجلديــــــدة علينــــــا

الــــــذي يعي�س فينا وننوجــــــد فيه يف دميومة 

وجودية ل انقطاع فيها حيث ي�سكل البوتقة 

التــــــي تت�سكل فيها عقلية املجتمع وت�سورات 

اجلماهري وقيمها ومثلها وعاداتها.

وتاأ�سي�ســــــا على ما تقــــــدم ميكن تعريف 

الــــــرتاث تعريفــــــاً جامعاً من حيــــــث ال�سمول 

بالقــــــول »اإن الــــــرتاث هو املــــــوروث الثقايف 

والجتماعــــــي واملادي، املكتــــــوب وال�سفوي، 

الر�سمــــــي وال�سعبي، اللغوي وغــــــري اللغوي، 

الذي و�سل اإلينا من املا�سي البعيد والقريب. 



الرتاث ال�شعبي والهوية

العـــــــــــــــــــــــــــــــدد  559  ني�ســـــان  402010

وهــــــذا التعريف يراعي ال�سمولية يف حتديد 

الرتاث، فهو ي�سم مقومات الرتاث جميعها، 

دب والتاريــــــخ واللغــــــة  الثقافيــــــة منهــــــا: الأ

والدين واجلغرافيــــــة؛ والعوامل الجتماعية 

خــــــالق والعــــــادات والتقاليد؛ ومن  مثل: الأ

ثم العنا�ــــــرس املادية: كالعمــــــران، واأخرياً ما 

يت�سمنه من تــــــراث �سعبي يتمثل يف املكتوب 

. فالرتاث 
)3(

وال�سفوي واللغوي وغري اللغوي«

ينب�س باحلياة وهــــــو اإذن »لي�س كما يت�سور 

البع�ــــــس م�ساألة )متحفية( يتم معها التعامل 

وفق الظروف نف�سهــــــا والطرائق التي ينقب 

راميني اأو جدث من  فيها عن قرب من قبور الآ

فكار  اأجداث الفراعنــــــة، واإنا هو اللغة والأ

داب والعلوم  ذواق والآ والعادات والتقاليد والأ

والفنــــــون والعالقــــــات الجتماعية واملواقف 

)4(
النف�سية والروؤى الذهنية للعامل واحلياة«.

والرتاث تاأ�سي�ساً على ما تقدم هو كل ما 

و�سل اإىل الأمم املعا�رسة من املا�سي البعيد 

مر مبا�سيها هي  أو القريــــــب �سواء تعلــــــق الأ ا

اأو مبا�ســــــي غريها مــــــن ال�سعوب اأو مبا�سي 

ن�سانية جمعاء حيــــــث ميكنه ت�سنيفه اإىل  الإ

ثالثة م�ستويات:

1- م�ستوى مادي يتمثل يف املخطوطات 

ثــــــار والق�سور  والوثائــــــق واملطبوعــــــات والآ

�رسحة..اإلخ. واملعابد والأ

2- م�ستوى نظــــــري يتحدد يف جمموعة 

راء  من الت�ســــــورات والــــــروؤى والتفا�سري والآ

التــــــي يكونهــــــا كل جيل لنف�سه عــــــن الرتاث 

انطالقاً من معطيــــــات اجتماعية و�سيا�سية 

وعلميــــــة وثقافية تفرزها مقت�سيات املرحلة 

أبناء ذلك اجليل. التاريخية التي يجتازها ا

3- م�ستوى �سيكولوجي واملق�سود به هو 

تلك الطاقة الروحية ال�سبيهة بال�سحر التي 

يولدها الرتاث يف عقول النا�س واجلماهري، 

أو  حيــــــث يجــــــري احتــــــكاره من قبــــــل نخبة ا

أو فئــــــة من املنتفعــــــني واملت�سلطني  جماعــــــة ا

ق�سد ا�ستغالله يف ميدان التوجيه ال�سيا�سي 

يديولوجية نظرا ملــــــا يزخر به  والتعبئــــــة الأ

الرتاث من مفاهيم وت�سورات واأفكار وعقائد 

أ�ساطري وعــــــادات وتقاليــــــد وفلكلور ومثل  وا

ومبادئ وقيم متلك �سلطة قوية على خماييل 

فراد واجلماعات التي تعجز عن مقاومة  الأ

. ومييز بع�ــــــس الباحثني يف 
)5(

أثــــــريه عليها تا

الرتاث جانبني: 

- مــــــا وافق ع�رسه و�سلــــــح له، وانق�سى 

بانق�سائه. 

ن�سان وا�ستمر به ومل�سلحته،  - ما وافق الإ

 
)6(

وعا�س حتى الوقت الراهن.
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وتاأ�سي�ســــــاً على ما تقدم 

ميكــــــن القــــــول بــــــاأن الرتاث 

يرمــــــز اإىل املا�سي احلي يف 

الوجــــــدان، املا�ســــــي الــــــذي 

يفر�س وجــــــوده يف احلا�رس 

ويبا�رس تاأثريه فيــــــه، اإنه هو 

جممــــــل مــــــا بقي حيــــــا من 

مة وما�سيها املادي  تاريخ الأ

واملعنوي. 

من �لرت�ث �إىل �ملوروث 

�ل�سعبي: 

يف  الباحثــــــون  مييــــــز 

بــــــني  الــــــرتاث  ت�ساري�ــــــس 

جانبني اجلانب الذي يتعلق 

داب والعلــــــوم  بالثقافــــــة والآ

والفنون وبني الرتاث ال�سعبي الذي يرمز اإىل 

نــــــاط الثقافية حلياة العامة من  خمتلف الأ

النا�س يف املراحــــــل التاريخية ال�سابقة. لقد 

اأفرزت احلياة يف املجتمعات القدمية نوعني 

ثقافيني من اأنــــــاط احلياة: ثقافة اخلا�سة 

وهو الرتاث الذي حظي بالهتمام والتقدير، 

وثقافــــــة العامة اأي تراثها حيــــــث مل يكن يف 

املراحــــــل ال�سابقــــــة مو�سع تقديــــــر واحرتام 

واهتمــــــام واعترب خارج الــــــرتاث، وقد اتخذ 

الرتاث ال�سعبي طابع الثقافة ال�سفوية بينما 

اتخذ الــــــرتاث الثقايف للخا�سة طابع الرتاث 

املكتوب الر�سمي. 

اإن العالقــــــة القوية بــــــني الرتاث الثقايف 

واملوروث ال�سعبي عالقة �سميمية جوهرية، 

وهويتهــــــا؛  مــــــة  الأ روح  ي�ســــــكل  وكالهمــــــا 

فاملــــــوروث ال�سعبي جــــــْزءٌ مهمٌّ مــــــن الرتاث 

الثقــــــايف، ويتجلى هذا املــــــوروث يف خمتلف 
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�سنوف وفنــــــون الثقافة ال�سعبية ول�سّيما يف 

دب ال�سعبي من �سعر ونر واأغاين،  فنــــــون الأ

�سطورية، كما يف الق�س�س  ويف احلكايات الأ

واملالحم ال�سعبية، كمــــــا يتجلى هذا الرتاث 

مثال ويف العادات والتقاليد والطقو�س  يف الأ

ال�سعبيــــــة، وغالبــــــاً ما يطلق علــــــى املوروث 

ال�سعبــــــي ت�سميــــــات متعــــــددة مثــــــل الثقافة 

أو الفولكلور،  أو الــــــرتاث ال�سعبي، ا ال�سعبية، ا

أ�سكال  وهو ميثل ن�سقاً متكاماًل من الرموز وا

التعبــــــري الفنــــــي واجلمــــــايل، وهــــــذا ي�سمل 

املعتقدات، والت�ســــــّورات، والقيم، واملعايري، 

عراف، والتقاليد،  والتقنيات املتوارثــــــة، والأ

جيال  والأناط ال�سلوكية التــــــي تتوارثها الأ

كابرا عن كابر، وي�ستمّر وجودها يف املجتمع 

و�ساع اجلديدة وقدرتها  بحكم تكّيفها مع الأ

على تلبية احتياجــــــات املجتمع ومتطلباته. 

ا على الفنون  أي�سً وي�ستمل الرتاث ال�سعبــــــي ا

أنواع الرق�ــــــس، واللعب، واللهو،  واحلــــــرف وا

طفال،  اأو احلكايــــــات ال�سعرية لالأ غاين  والأ

حاجي،  لغــــــاز والأ مثــــــال ال�سائــــــرة، والأ والأ

عياد  واملفاهيم اخلرافيــــــة والحتفالت والأ

الدينية.

وتاأ�سي�ســــــا على ما تقدم ميكن القول باأن 

أو الرتاث ال�سعبي  مفهوم املوروث ال�سعبــــــي ا

مفهــــــوم يت�ســــــم بالعمق وال�سمــــــول يف دللته 

نه يرمــــــز اإىل كينونة  ن�سانية لأ الثقافيــــــة والإ

ن�سانية،  ثقافية معقدة يف بنيتها وتكويناتها الإ

اإنه وعاء املوروث احل�ساري الذي يتجلى يف 

اأنــــــاط �سلوكية وفكريــــــة فر�ست ح�سورها 

ووظيفتهــــــا وا�ستمرت مع �ســــــريورة التاريخ 

دون اأن تنقطع، ومع �سريورة اجلغرافية دون 

أو اأن تمــــــد يف بيئة  اأن تتوقــــــف يف مــــــكان ا

حمددة حيث وجــــــدت ح�سورها الروحي يف 

ن�سان املعا�ــــــرس ووجدانه دون اأن  �سمــــــري الإ

تفقد جمالهــــــا وتاألقها الفنــــــي والثقايف، ل 

بل كانت وما زالت تــــــزداد مع الزمن جمالً 

ومع �سريوة املكان �سحــــــراً. فالرتاث ي�ستمل 

أ�سطوريــــــة ميثولوجية  يف ذاته علــــــى ثقافة ا

فراد  فولكلورية وهي عنا�رس ثقافية متكن الأ

يف املجتمع مــــــن مواجهة احلياة وحتدياتها. 

فم�سطلح »الرتاث ال�سعبي« ي�سم املمار�سات 

ال�سعبية ال�سلوكية والطق�سية مًعا، كما ي�سم 

دب  أي�ساً الأ الفولكلور، وامليثولوجيا، وي�سم ا

أو  ال�سعبي الــــــذي اأبدعه ال�سمــــــري ال�سعبي ا

دبــــــاء ال�سعب العربي يف  العطــــــاء اجلمعي لأ

م�سريته احل�سارية من قدمي واإىل اليوم. 
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ن�سان،  والــــــرتاث ال�سعبي قدمي قــــــدم الإ

وقد يكون مكتوباً و�سفوياً، ومع ذلك لي�س من 

ال�رسوري اأن يكون الــــــرتاث ال�سعبي مدوًنا، 

جيال  نه غالبــــــاً يتم تناقله �سفويــــــاً عرب الأ لأ

واملراحــــــل التاريخية. والربهان على ذلك اأن 

بع�س ال�سعوب لي�ست لها لغة مكتوبة، ولكن 

�ساطري والعادات  غاين ال�سعبية والأ لديها الأ

عراف والقيم والفولكلور وهي  والتقاليد والأ

اأناط ثقافية تعتمــــــد امل�سافهة وتنتقل عرب 

املحاكاة والتقليد. 

أثار تراث ال�سعوب اهتمام الباحثني  وقد ا

والدار�ســــــني، وذلك ملا له من اأهمية يف حياة 

النا�س ومن قدرة على حتديد هويتهم ور�سم 

ملاين  م�ستويات تطور حياتهــــــم، حيث قام الأ

فيلْهلـْـــــم ِجرمي. يف الفــــــرتة مابني 1807 اإىل 

�ساطري ال�سعبّية  1814 بجمــــــع احلكايات والأ

من القرويني الذين عا�سوا قرب مدينة َكا�ُسل 

أجــــــل املحافظة على  أملانيــــــا وذلــــــك من ا يف ا

ملــــــاين وتدوينه حفاظا له  الرتاث ال�سعبي الأ

�ساطري  من ال�سياع عرب الزمن. واأ�سبحت الأ

واحلكايــــــات التــــــي معه م�سهــــــورة بحكايات 

أ�ساطريه. جرمي وا

ويتميز الــــــرتاث ال�سعبي بجماله و�سحره 

ن�سانية  وقدرته على مالم�سة �سغاف القلوب الإ

مبا ينطوي عليه من خيال وقدرة على التعبري 

عن اأحالم اجلماهري وطموحاتها. وغالبا ما 

جنــــــد تان�ساً فنياً كبرياً يف هذا الرتاث بني 

ن�سانية حيث بينــــــت الدرا�سات  ال�سعــــــوب الإ

اجلارية يف جمال الرتاث الق�س�سي لل�سعوب 

ن�سانية وجود األف �سكل ق�س�سي خمتلف  الإ

لرواية خمتلفة لق�سة �سندريال حيث تطورت 

مادة هذه الق�سة عرب مئات ال�سنني يف بلدان 

عديدة منها اليابان وال�سني وفرن�سا. 

�ساطري  ويفي�س الرتاث ال�سعبي باأجمل الأ

والق�س�س اخليالية التــــــي تعرب عن املخيال 

زمنــــــة التاريخية،  ال�سعبــــــي عرب الع�سور والأ

�ساطري تدور حــــــول ق�سايا اخللق  وهــــــذه الأ

والوجود والعدم واحلق واخلري وال�رس والقوة 

واجلمــــــال. كما يت�سمن الــــــرتاث ال�سعبي ما 

ي�سمى باحلكايــــــات ال�سعبية اخلرافية حول 

ن�سان. وكثرياً ما تدور الق�س�س  أو الإ احليوانات ا

أنواع  أل�سنة احليوانــــــات وهي من اأكر ا على ا

احلكايات ال�سعبية رواًجا بني النا�س، وترمي 

عــــــادة اإىل تاأ�سيل ال�سلوك احل�سن والأخالق 

طفــــــال. واإ�سافة  فراد والأ الفا�سلــــــة عند الأ

اإىل ذلك يت�سمن الــــــرتاث ال�سعبي الق�س�س 
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�سطوري  البطولية. التي تتميــــــز بطابعها الأ

مثل ق�ســــــة عنرتة بن �ســــــداد و�سيف بن ذي 

أبو زيد الهاليل وتروى هذه الق�س�س  يزن وا

�سطورية وكاأنها وقائع تاريخية.  الأ

هازيج ال�سعبية من اأكر  غاين والأ وتعد الأ

م�سامني الــــــرتاث ال�سعبي اأهميــــــة وجمالً، 

ن�ســــــان وزفراته يف  وهي متثل هم�ســــــات الإ

حلظات العناء والكــــــد واجلد حيث ي�ستمد 

منهــــــا النا�س القــــــدرة والقــــــوة والقتدار يف 

مواجهة ال�سعوبات والتحديات التي تعرت�س 

م�ســــــار حياتهــــــم وعملهــــــم ووجودهم، وهذه 

غــــــاين ما زالت تلعــــــب دوراً ثقافياً حيوياً  الأ

أثناء العمل واملحن وطقو�س الولدة واحلياة  ا

واملــــــوت. فهنــــــاك اأهازيج الــــــولدة وتراتيل 

فراح، وهذا  املوت واأهازيج العمل واأغاين الأ

ال�سنف من الرتاث ال�سعبي يلعب دوراً كبرياً 

يف م�سانــــــدة الب�ــــــرس على احليــــــاة ومواجهة 

حتدياتها املوؤملة منها واملفرحة. فهناك على 

بحار  �سبيل املثال اأغاين احل�ساد والغر�س والإ

والرتحــــــال والعودة من ال�سفر واأغاين ال�ستاء 

أ�سعار احلب ال�سعبي.  وا

ويرمــــــز املــــــوروث ال�سعبــــــي اإىل دللت 

وموؤ�رسات واقعية ملمو�سة تدل على ح�سارة 

أنتجها واأبدعهــــــا، فمكونات  ال�سعب الــــــذي ا

املــــــوروث ال�سعبي هي املكونــــــات نف�سها منذ 

ن�سان من اإمياءة واإ�سارة وقول وفعل  مهــــــد الإ

وهو تــــــراث وثقافــــــة. اأما مكونــــــات الرتاث 

ال�سفاهي فهو كل ما هو روحي يندرج حتت 

طار من اأدب �سعبي، اأغاين، وعادات  هذا الإ

وتقاليد، ومعتقدات ومعارف، وطقو�س دينية 

و�سعبية وغريها. 

ويلعب الــــــرتاث ال�سعبــــــي دوراً كبرياً يف 

فراد واجلماعات وقد  م�ســــــار احلياة عند الأ

وظف توظيفاً رائعاً يف جمال الفنون الراقية 

غــــــاين ال�سعبية اإىل  فتحولــــــت الق�س�س والأ

اأعمال فنية جميلة ورائعة ي�سهد لها ب�سحرها 

وعبقريتهــــــا. لقــــــد ا�ستوحى كبــــــار الفنانني 

الــــــرتاث ال�سعبــــــي اأي�ساً يف بنــــــاء اأجمادهم 

دب واملو�سيقى والر�سم  الفنية الرائعة يف الأ

والنحــــــت ومتَّ توظيف احلكايات ال�سعبية يف 

بناء اأعمال ي�سهد لها بعبقريتها وعظمتها يف 

عمال الروائية والق�س�سية الرائعة  جمال الأ

ولي�س غريباً اأن يكون وليم �ِسْك�ِسبري قد ا�ستلهم 

احلكايات ال�سعبية يف بناء احِلبَْكة الدرامية 

للعديد مــــــن م�رسحياته اخلالدة ومنها امللك 

ليطة.  ة ال�سَّ
أ لري وتاجر البُنُْدِقيَّة وتروي�س املرا
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وهذا لي�س بعيداً عن �ساحتنا الثقافية حيث 

كانــــــت ا�ستلهمــــــت ق�س�س األف ليلــــــة وليلة 

عمال  وكليلــــــة ودمنة ملهما يف بنــــــاء اأروع الأ

دب  دبيــــــة يف عامل الأ الفنيــــــة الق�س�سية والأ

والفن والق�ســــــة يف امل�ستويات العاملية. واإنه 

ملن املده�س حقــــــاً اأن يكون امللحن الت�سيكي 

نا�سيد الدينّية  أنتونني َدُفوَراْك قد ا�ستلهم الأ ا

الزجنية يف تاأليف �سيمفونيته امل�سهورة حول 

أي�ساً اأن يكون  العامل اجلديد ومــــــن املده�س ا

امللحــــــن النم�ساوي ال�سهري موزارت فولفغانغ 

أيها  اأماديو�ــــــس قــــــد ا�ستلهم حلن»املع املــــــع ا

أ�سا�ًسا لعمله الذي كتبه يف  النجم ال�سغــــــري« ا

عام 1778.

ومما ل �سك فيه اأن الرتاث ال�سعبي يعك�س 

اأفكار املجتمع واتاهاته وخ�سائ�سه ويحدد 

اأغلب التوجهــــــات احلياتية التي تتعلق بدور 

أة والرجل وقيمة العمل واحلياة والزواج  املرا

والوجود والفعاليات الجتماعية والطقو�س، 

أ�سبــــــه بالروح الجتماعيــــــة التي حتدد  اإنه ا

هوية املجتمــــــع ودوره وتطلعاتــــــه واأحالمه. 

على �سبيل املثــــــال، يعك�س الكثري من الرتاث 

ال�سعبي كيفية تقديــــــر املجتمع لدوَر كٍل من 

أة يف واقع احلياة. الرجل واملرا

ن�سانية  فالرتاث الثقــــــايف للمجتمعات الإ

أ�سبه ما يكون بالال�سعور اجلمعي اإنه خمزون  ا

ثقايف يتميز بالــــــراء والعمق، حيث ينطوي 

ن�سانية للمجتمع الناجمة عن  على اخلربة الإ

تراكم تاريخي طويل، وهذا ي�سمل املعتقدات 

�ساطري والقيم. فالال�سعور اجلمعي كما  والأ

يراه كارل جو�ستاف يونغ ميثل خمزوناً هائاًل 

ن�سانية املوروثة  من اخلربات والت�سورات الإ

وامل�ستبطنــــــة يف كل فرد منــــــا. ومن ثم لي�س 

ن�ساين الفردي  �سحيحاً اأن ل وعي الكائن الإ

هو فقط جمــــــاع تربته كفرد بل فيه اأي�ساً 

ن�ساين ككل، بكامل خمزونه  خربات النــــــوع الإ

�ساطري والعقائد والتقاليد التي تبلورت  من الأ

طيلــــــة اآلف ال�سنني. ووفقا لهذه الروؤية فاإن 

الفن لي�س جمرد تعبري فردي منعزل، بل تعبري 

ل�سعوري جمعــــــي، وبالتحديد هو تعبري عن 

املخزون الال�سعوري للذات اجلماعية، حيث 

يرى اأن الفنان يف اإبداعه ل يعرب عن ذاته بل 

عن الال�سعور اجلمعــــــي، اأي اأن دللة النتاج 

الفني ينبغي اأن تلتم�س يف رغبات اجلماعة 

ول�سعورها ل يف رغبات الذات الفردية كما 

يعتقد فرويد. وهذه املماثلة تبني لنا اإىل اأي 

حّد يتوغل الرتاث بو�سفه ل�سعوراً جمعيا يف 
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فراد لي�سكل  الوعي الباطني للمجتمعات والأ

أ�سا�سياً من نواب�س حركاتها واإيقاعاً  ناب�ساً ا

حيوياً يف ديناميات وجودها. 

وميكننا يف هــــــذا ال�سياق اإدراج التحديد 

أبو زيــــــد ملفهوم الرتاث  الــــــذي يقدمه اأحمد ا

ال�سعبــــــي حيث يقــــــول اإن الــــــرتاث ال�سعبي 

»هو ال�سائد ال�سائــــــع يف املجتمع من الفنون 

بداعات الفكرية  القوليــــــة املختلفة ومــــــن الإ

والت�سكيلية التي ت�سدر ب�سورة حرة تلقائية 

والتي ل يعرف لها موؤلف ول يكاد يعرف لها 

بداعات تدور حول  تاريخ«، واإن كانت هذه الإ

أو اأحداث تاريخية كما هو احلال  أ�سخا�ــــــس ا ا

يف ال�ســــــري ال�سعبية مثاًل، ورمبــــــا كان املثال 

ألــــــف ليلة وليلة«  الوا�ســــــح لذلك هو كتاب »ا

�سافات التي اأ�سيفت  وتاريخهــــــا الطويل والإ

عليها واجلوانب التاريخية واملتخيلة، وعوامل 

ن�ــــــس واجلن التي متتــــــزج بع�سها ببع�س  الإ

ب�ســــــورة خمتلفة تك�سف قــــــدرات هائلة عن 

التخيل بحيــــــث ي�سعب رد العمــــــل ككل اإىل 

�سخ�ــــــس واحــــــد اأو حتــــــى اإىل جمتمع واحد 

 
)7(

وثقافة واحدة بعينها.

أنه تراث  ومن خ�سائ�س الرتاث ال�سعبي ا

�سعبي ولي�س اإبداعاً نخبوياً فردياً وهذا يعني 

اأن الرتاث ال�سعبي ينبع من �سمري الطبقات 

وال�رسائــــــح الدنيا يف املجتمــــــع مبا تتميز به 

من ثقافة خا�ســــــة لها مقوماتها وا�ستقاللها 

بداعية النخبوية  عمــــــال الإ ومتايزها عن الأ

التي ت�ســــــدر عن اأفراد مبدعني معنيني لهم 

. واإذا كان 
)8(

و�سعهم اخلا�ــــــس يف املجتمــــــع

الــــــرتاث ال�سعبي ينبع من حيــــــاة العامة فاإنه 

يخاطبها دون ال�سفــــــوة الثقافية مع اأهمية 

�سارة اإىل اأن ال�سفوة تد يف تراث العامة  الإ

أي�ســــــاً ما يلهم اإبداعهــــــا ويوقظ عبقريتها.  ا

�ســــــارة اإىل بع�س ال�ستثناءات  وهنا تدر الإ

دبية امل�سهورة  عمال الأ التي تتعلق ببع�س الأ

أجــــــل العامة  �ســــــل من ا التــــــي كتبــــــت يف الأ

وحتولت اإىل ثقافة تراثية �سعبية تقبل عليها 

العامة وت�ستلهمها كمــــــا هو احلال يف ق�سة 

»كليلة ودمنة« حيث عرف كاتب هذه الق�سة 

أثر  ومرتجمها ومع ذلك فهي موروث �سعبي ا

وما زال يوؤثر يف وجدان العامة وعقولها. 

أ�سا�سيتني  وميكن التمييــــــز بني وظيفتني ا

للرتاث ال�سعبي، اأي بــــــني الوظيفة الظاهرة 

والوظيفــــــة الكامنة، حيث تتحــــــدد الوظيفة 

الظاهرة بتحقيــــــق ال�ستجمام واملتعة واللهو 

والت�سليــــــة كما يف النكتــــــة والطرفة والق�سة 
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واملالحــــــم ال�سعبيــــــة، اأما الوظيفــــــة الكامنة 

فهي وظيفة معرفية نقدية تعمل على و�سع 

الواقع يف دائرة الوعي والنقد كما هو احلال 

يف النــــــكات ال�سيا�سيــــــة والق�س�س ال�ساخر، 

وهــــــذا ما ميكــــــن اأن جنده يف كتــــــاب كليلة 

 حيث ياأخــــــذ ال�سكل الظاهر �سورة 
)9(

ودمنة

أل�سنة احليوانات،  ق�سة للت�سلية تــــــدور على ا

بينمــــــا يكمن جوهر هذه الق�سة يف مهاجمة 

نظمــــــة ال�سيا�سية القائمة على نحو رمزي  الأ

أل�سنة احليوانات. فالكتاب يف جوهره  وعلى ا

أبنيــــــة الواقع  عمــــــل نقدي معــــــريف يحلــــــل ا

ال�سيا�سي والجتماعي، حيث ياأخذ ظاهريا 

وظيفة تقدمي الطرفة واملتعة للجماهري. وقد 

أ�سطورياً يندر مثيله  حقق هذا العمل جناحاً ا

يف املجتمعات ال�رسقيــــــة على العموم. ويعد 

»كليلــــــة ودمنة« من اأكر كتب الرتاث ال�سعبي 

أو�سعها انت�ساراً حيث قدر له بجمال  �سهرة وا

معطياتــــــه اأن يتخطــــــى احلواجز اجلغرافية 

جنا�س واحلدود الزمنية بو�سفه  وخوارق الأ

ن�سانية، ويعد هذا العمل من  أدباً للحيــــــاة الإ ا

كنوز الفكر الهندي حيث نقله ابن املقفع، يف 

ع�رس الدولة العبا�سية، من اللغة الفهلوية اإىل 

اللغة العربية، وهو يرمي اإىل تهذيب النف�س 

�سالح يف الأخالق وال�سيا�سة والجتماع،  والإ

وقد �ساغه موؤلفه باأ�سلوب طريف من خالل 

أل�سنة احليوانــــــات مما جعل  و�سعــــــه علــــــى ا

ق�س�ســــــه مزيجاً بني الهــــــزل واجلد، واللهو 

واحلكمة والفل�سفة. 

فالرتاث ال�سعبي تعبري �سادق وعميق عن 

نــــــه ي�سدر تلقائيا  روح ال�سعــــــب واملجتمع، لأ

جيال، وهذا الرتاث  ويتم توارثه تلقائياً بني الأ

لي�س جامداً بل يتجدد ويتغري ويكت�سب تاألقاً 

يام، فهو  وبريقاً مع مرور الزمــــــن وتقلب الأ

أثناء رحلته يف الزمان وتطوافه  يجدد نف�سه ا

يف املــــــكان، وهو يف الوقــــــت ذاته يتكيف مع 

الواقع املتجــــــدد ويحتويــــــه ويتجدد معه يف 

أكــــــر جدة وجمــــــال يف م�سار  تقــــــدمي �سور ا

ن�ســــــاين. وهذا مــــــا نالحظه يف  تطــــــوره الإ

ملانيــــــة »الذئب والقبعة  احلكاية ال�سعبية الأ

احلمــــــراء« التي ذاع �سيتها يف خمتلف اأنحاء 

أ�سكال  الكون، واتخذت لهــــــا �سورا جديدة وا

متنوعة يف خمتلف الثقافات، وارتدت حلتها 

يف الثقافــــــة العربية بعنــــــوان »ليلى والذئب« 

وهــــــذه الق�ســــــة مفعمة باملعــــــاين والدللت 

الرمزيــــــة حيث قدر لها اأن تلعب دوراً تربوياً 

أوروبــــــة ويف غريها من  منقطــــــع النظري يف ا
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البلدان العربية. وهذا ين�سحب على الق�سة 

ربعني  الرتاثية ال�سعبية العربية »علي بابا والأ

حرامي« التي ينــــــدر مثيلها يف قدرتها على 

النت�سار والتاأثري يف الثقافة العاملية ول�سيما 

يف م�ستوياتها الرتاثية ال�سعبية. وهذه الق�س�س 

جمهولة الهوية جلهة كاتبهــــــا وموؤلفها وهي 

ألوانها الزاهية يف كل مرحلة ويف كل  ترتدي ا

أ التجدد الدائم الذي تفر�سه  ع�رس على مبدا

ن�ساين. وهذا هو  احليــــــاة ومعايري الوجود الإ

ألهبت الوجدان  أ�سطورة اأوديب التــــــي ا �ساأن ا

ثارة الوجودية املتاأ�سلة يف احلب  ال�سعبي بالإ

�سطورة  واجلمال واحلياة، وقد كانت هذه الأ

غريقيــــــة م�سدر اإلهــــــام اأدبي  اليونانيــــــة الإ

وعلمــــــي و�سيكولوجي، حيــــــث �سكلت منطلق 

نظرية التحليل النف�سي عند فرويد يف فهم 

الطبيعــــــة الب�رسية وتناق�ساتهــــــا وديناميات 

التحــــــرمي التــــــي تلــــــت رمزيــــــا يف »عقدة 

اأوديب« التــــــي متثل احلبكــــــة ال�سيكولوجية 

لنظريــــــة فرويد يف التحليــــــل النف�سي. وهي 

أ�سطورة رمزية رمزت اإىل قوانني  يف اأ�سلهــــــا ا

احلب واحلياة والوجود والعدم، وقد تلت 

أ�سكال وتف�سريات يندر مثيلها من  يف �سيغ وا

ثارة. فالرتاث  حيث التنوع والتعدد والغنى والإ

ال�سعبي يف النهاية يقدم ن�سقا من الت�سورات 

اأكرها اأهمية تتمثــــــل يف روؤية املجتمع للعامل 

والوجــــــود كما تتمثل يف روؤية املجتمع لنف�سه 

واإدراكه ملعامل هويتــــــه وخ�سو�سياته الفكرية 

والجتماعية. 

 حدود �ملوروث �ل�سعبي �لعربي: 

ي�سكل الرتاث ال�سعبي العربي طاقة ثقافية 

حيويــــــة تت�سم مبوؤ�رسات الروعة واجلمال يف 

جمال الفن وال�سعر ال�سعبي والغناء والرق�س 

هازيج ال�سعبية واحلكايات اجلامعة مثل  والأ

بطال  ألــــــف ليلة وليلة« و�ســــــري الأ حكايات »ا

ال�سعبيني مثل »�سيــــــف بن ذي يزن« و»الزير 

أبو زيد الهاليل«  �سامل« و»عنرتة بن �سداد« و»ا

و»تغريبة بني هالل« كما يفي�س هذا الرتاث 

مبختلــــــف املعطيات ال�سفوية من �سعر �سعبي 

أ�ساطري وحكم واأمثال �سعبية. وخرافات وا

فالعرب ميلكون تراثاً ثقافياً �سعبياً حياً 

يف نفو�سهم وعواطفهــــــم وعقولهم، وروؤاهم 

وذاكرتهــــــم، وتطلعاتهــــــم. وميتد هذا الرتاث 

عرب ع�ســــــور واأزمنة قدمية تتداخل فيها كل 

ن�سانية املادية واملعنوية،  املعطيات الرمزية والإ

حيث تت�ساءل اإمكانية ر�سم احلدود املكانية 

والزمانية لهذا الرتاث الذي جند اأ�سوله يف 
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�سالم ويف احل�سارات العربية  اجلاهلية والإ

القدمية من �سومــــــر اإىل بابل واإىل احل�سارة 

الفرعونية ويف هــــــذا اأ�ساء �سليمان العي�سى 

بقوله: 

و�أب��������ع��������دمُ ن�����ح�����نمُ م������ن ع���ب�������سٍ

ٍ ن�����ع�����م �أب�����ع�����د �����������������رشَ وم���������ن ممُ

ه�����������������ر�ممُ ل�����ن�����ا ب����ل����ق����ي���������سمُ و�الأ

ديمُ و�مل�������ع�������ب�������د و�ل������������������������������������ربمُ

وم�����������ن زي������ت������ون������ن������ا ع���ي�������س���ى

وم���������ن �����س����ح����ر�ئ����ن����ا �أح�����م�����د

ويف هذا يقول حممود ال�سيد »لقد ات�سم 

خرى  تراثنا بقدرته على ا�ستيعاب الثقافات الأ

غريق وعلومهــــــم اإىل حكمة  مــــــن فل�سفــــــة الإ

الهنــــــد وفكرهــــــا اإىل اآداب الفر�س ونظمها؛ 

وقد تفاعلت ثقافتنا مع هذه الثقافات دون 

أو تفقد اأ�سالتها؛  أو تذوب ا اأن تفقد هويتها ا

وطبعــــــت ذلك كله بالطابــــــع العربي مربهنة 

على قدرة فائقة يف التطور والنمو وا�ستيعاب 

املحدثــــــات يف جمال العلوم والتقانة والفنون 

أمــــــام حماولت الت�سويه  داب؛ و�سمدت ا والآ

وال�ستالب؛ واجتازت بنجاح املعادلة ال�سعبة 

يجابي عن  خــــــذ الإ بني احلــــــوار املكافئ والأ

خــــــرى وبني الرف�ــــــس القاطع  الثقافــــــات الأ

)10(
ملحاولت طم�س الهوية«.

�لرت�ث و�لهوية:

الــــــرتاث هوية ثقافية مبــــــا ينطوي عليه 

لة  من عنا�ــــــرس توحيدية، وهو بوتقــــــة م�سكِّ

املجتمعــــــات  يف  وهــــــو  والهويــــــة،  للوعــــــي 

أحــــــد اأهم عنا�رس وحدتها وتكاملها  العربية ا

�سيكولوجيا وثقافيا. يقول اجلابري يف هذا 

اخل�سو�س »اإنه بينمــــــا يفيد لفظ »املرياث« 

أو ن�سيب  الرتكــــــة التي تــــــوزع على الورثــــــة، ا

كل منهــــــم فيهــــــا، اأ�سبح لفظ الــــــرتاث ي�سري 

اليــــــوم اإىل مــــــا هو م�سرتك بــــــني العرب، اأي 

اإىل الرتكــــــة الفكرية والروحيــــــة التي تمع 

بينهم لتجعــــــل منهم خلفاً ل�سلف، وهكذا اإذا 

أو »املــــــرياث« هو عنوان اختفاء  رث« ا كان »الإ

ب وحلول البن حملــــــه فاإن الرتاث اأ�سبح  الأ

بالن�سبــــــة للوعي العربي املعا�رس عنوانا على 

بناء، ح�سور ال�سلف يف  باء يف الأ ح�ســــــور الآ

 .
)11(

اخللف، وح�سور املا�ســــــي يف احلا�رس«

فاجلابــــــري يوؤكد على اأهمية الرتاث كعن�رس 

توحيد للهوية عنــــــد العرب وينظر اإليه على 

أنــــــه احلي احلا�رس يف الوعــــــي الذي يعطي  ا

�سالمية عندما ينظر اإليها  للثقافة العربية الإ

بو�سفهــــــا مقوما من مقومات الذات العربية 

أ�سا�سياً من عنا�رس وحدتها. ووفقا  وعن�رساً ا
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لذلــــــك ينظر اجلابري اإىل الــــــرتاث »ل على 

أنه متام  أنــــــه بقايا ثقافة املا�سي، بــــــل على ا ا

هــــــذه الثقافة وكليتها: اإنه العقيدة وال�رسيعة 

دب والعقــــــل والذهنية واحلنني  واللغــــــة والأ

والتطلعات، وبعبارة اأخرى اإنه يف اآن واحد: 

أ�سا�سهما العقلي  يديولوجــــــي وا املعــــــريف والأ

وبطانتهمــــــا الوجدانيــــــة يف الثقافة العربية 

. فالثقافــــــة العربيــــــة تراث 
)12(

�سالميــــــة« الإ

ب  رث هو ما ينقل من الأ ن الإ ولي�ست اإرثا، لأ

آبائنــــــا، اأما الرتاث  اإىل ابنه، ومــــــا نرثه عن ا

بناء، وهو ما يبقى  بــــــاء يف الأ فهو ح�سور الآ

)13(
حا�رساً من ال�سلف اإىل اخللف.

فالرتاث ال�سعبي ي�سكل اأحد اأركان الهوية 

الثقافيــــــة لل�سعــــــوب والأمم، وميكــــــن القول 

اإن الرتاث ال�سعبــــــي ي�سكل امل�سمون الثقايف 

أو املجتمع، فالرتاث هو املخزون  مة ا لهوية الأ

النف�ســــــي لدى اجلماهــــــري والطاقة احليوية 

مة. والرتاث يف النهاية »عبارة  الوجدانية لالأ

عــــــن جمموعــــــة من احللــــــول التــــــي تو�سلت 

 .
)14(

جيال ال�سابقــــــة لبع�س م�ساكلها اإليها الأ

وهذا يعني اأن الرتاث يج�سد ثقافة املجتمع 

ن�ساين فالعنا�رس  احليوية املاثلة يف العمق الإ

أية  الرتاثية يف الثقافة ت�سكل مركز الثقل يف ا

ثقافة اجتماعية اأو هوية ثقافية. وما الهوية 

�سوى تعبــــــري ثقايف يج�سد اأعمــــــق مكنونات 

احلياة الثقافيــــــة والجتماعيــــــة، اإنها حالة 

من الت�سبعات الثقافية الرتاثية يف جوهرها 

التي يعرف بها جمتمع من املجتمعات ويتميز 

عــــــن غريه. فالعادات والتقاليــــــد والفولكلور 

زيــــــاء والعقليــــــات هي تعبــــــري عن هوية  والأ

املجتمــــــع الثقافية. وما نريــــــد قوله هنا اإن 

الــــــرتاث والــــــرتاث ال�سعبي حتديــــــداً ي�سكل 

اأعمق مكنونات الهوية واأكر عنا�رسها دللة 

واأهمية. 

ولي�س غريباً اأن نقول باأن الرتاث ال�سعبي 

مة واملجتمــــــع كما ي�سكل  ي�سكل وجــــــدان الأ

الذاكرة اجلمعية للنا�س، وهذا يعني من جديد 

اأن الــــــرتاث ال�سعبي حتديداً هو اأكر مناطق 

الهويــــــة الثقافيــــــة للمجتمع عمقــــــا واأ�سالة 

ومركزيــــــة حيث تعرف ال�سعــــــوب بفلكلورها 

أ�ساطريها وفنونها.  وفنها ال�سعبي وا

ويف جمال التاأكيــــــد على اأهمية العنا�رس 

الرتاثية يف تكوين الهوية الثقافية يف املجتمع 

يقول اأمني املعلوف يف كتابه الهويات القاتلة 

»كل منا موؤمتن على اإرثني: اأحدهما عمودي 

ياأتيــــــه من اأ�سالفه وتقاليــــــد �سعبه وجماعته 
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خــــــر اأفقي ياأتيــــــه من ع�رسه  الدينيــــــة. والآ

خري اأكر  ومعا�رسيــــــه، ويبدو يل اأن هــــــذا الأ

ح�سمــــــا واأهمية تت�ساعد يوميا؛ ومع ذلك ل 

تنعك�س هذه احلقيقية على اإدراكنا لذواتنا. 

خر  فقي بل اإىل الآ فنحن ل ن�ستند اإىل اإرثنا الأ

. وهذا يعني اأن 
)15(

الذي هو اإرثنا العمودي«

ن�سان عندما يريد اأن يقف مع ذاته ويدرك  الإ

ن�سانيــــــة الذاتية ا�ستجابة لت�ساوؤل  �سورته الإ

نا والهوية يتجلى الرتاث والرتاث ال�سعبي  الأ

أ�سا�سياً ل�سورة  يف عمق هذه ال�سورة حمدداً ا

نا والذات والهوية. وهذا يعني اأن الرتاث  الأ

ن�سان  يحفر جمراه يف العمق ال�سيكولوجي لالإ

ن�سانية.  وال�سعوب واجلماعات الإ

اإن الــــــرتاث ال�سعبي هو ب�سمــــــة الهوية 

وو�سم النتماء الذي مييــــــز �سعبا ما ويحدد 

اأعمــــــق م�ساعــــــره واأحا�سي�ســــــه وت�سوراتــــــه 

ن�سانية. وعلينــــــا اأن نعتقد هنا اأن الرتاث  الإ

ال�سعبي كامن يف الال�سعور اجلمعي وحا�رس 

فيه ح�سورا ل يدانيه ح�سور، اإنه اخلريطة 

ن�سانية.  الوراثية للهوية الإ

دبي وبني  والفرق بني الرتاث الفكري والأ

الــــــرتاث ال�سعبي اأن الــــــرتاث ال�سعبي يتغلغل 

ب�سورة عفوية يف الوجدان وال�سمري، وي�سكل 

عمــــــق يف ال�سمــــــري والوجدان،  املناطــــــق الأ

وعقلية �سعــــــب ما تتمثــــــل يف تراثه ال�سعبي 

مر  الكامن يف العمق. وهذا يعني يف نهاية الأ

أ�ّسها  اأن الــــــرتاث ال�سعبي هو جــــــذر الهوية وا

وب�سمتها الوراثية. 

لقد بينت الدرا�ســــــات اأن تغيري املظاهر 

املاديــــــة وحتقيق الطفرات النوعية يف التغري 

احل�ســــــاري باأ�سكاله التمدينيــــــة اأمر ممكن 

يف عقــــــود واأزمنة ق�سرية ن�سبياً، ولكن تغيري 

العقليات يحتاج اإىل ع�رسات ومئات ال�سنني. 

فالعقليــــــة هوية ت�ــــــرسب جذورها يف العمق 

ن�ســــــان واملجتمعــــــات. وهنا  الال�سعــــــوري لالإ

تكمن اأهمية الرتاث ال�سعبي بو�سفه م�سّكاًل 

وموؤ�س�ساً و�سانعاً للهوية، فما هويتنا يف نهاية 

أكــــــر من نواجت تفاعلنــــــا مع الرتاث.  مر ا الأ

فالــــــرتاث ال�سعبي يتغلغــــــل يف اأعماقنا منذ 

الطفولة ويحفر جمــــــراه يف مرحلة املراهقة 

وال�سبــــــا وال�سبــــــاب ويتاأ�سل ويتحــــــول اإىل 

طاقة ذهنية وعقلية حتكم وجودنا و�سلوكنا 

وكينونتنــــــا النف�سية. ومن هنا يجب علينا اأن 

ثــــــر الكبري والعظيم للرتاث بو�سفه  ندرك الأ

موؤ�س�سة لت�سكيل العقول وال�سمائر والنفو�س. 

جداد مَتثُل فينا وتتغلغل  فحكايا اجلدات والأ
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يف اأعماقنا، اأهازيــــــج الطفولة حتفر عميقاً 

يف نفو�سنــــــا وترت�سم يف م�ساعرنــــــا وذواتنا، 

فراح مبــــــا فيها من طقو�س تنكاأ الوجدان  الأ

بقوتها و�سحرهــــــا وعواطفهــــــا، اأما طقو�س 

احلزن واملوت فهي تتوغــــــل فينا وت�سكل يف 

ذواتنا كل معاين القهــــــر واحلزن وم�ساعره. 

عاداتنا تتحول فينا اإىل طاقة وجود فرتت�سم 

يف عقولنــــــا ويف تكويننــــــا النفعايل م�سارات 

تاأخذ مع الزمن �سورة كيان نف�سي واجتماعي 

يــــــام ول تقهره ال�سنــــــون، وهذا  ــــــه الأ ل تفلّ

أ�سعارنــــــا ال�سعبية واأهازيجنا  هــــــو احلال يف ا

دبية: )الزلغوطة والزفة والفرح والولوله(  الأ

ن�سان كامنــــــة يف �سويداء  اإنهــــــا يف اأعماق الإ

يام وقهر الزمان.  الوجدان تعاند الأ

فالــــــرتاث ال�سعبــــــي ي�سكل نــــــواة الهوية 

العربيــــــة وير�سم حدودها، ومــــــن هنا يجب 

الهتمــــــام بدرا�سة هــــــذا الــــــرتاث وحمايته 

وتاأ�سيلــــــه وتعميــــــق دللته يف اتــــــاه بناء 

الهويات الوطنية والثقافية. وهنا اأي�سا ميكن 

القول بــــــاأن الرتاث ال�سعبي يوّحد ول يف�سل 

يديولوجيا الرتاثية والفكر  كما هو حــــــال الأ

حيان  الر�سمــــــي الذي ي�سكل يف كثــــــري من الأ

عاماًل من عوامل التفكك والندحار. 

�سارة اإىل الدور العظيم الذي  أريد الإ وهنا ا

�سطورية يف مثل  لعبتــــــه الق�س�س الرتاثية الأ

عنرتة بن �سداد، والزير �سامل، و�سيف ابن ذي 

يزن، وتغريبة بني هالل، واأقول هنا اأن هذه 

�سطوري  الق�س�س الرتاثيــــــة ذات الطابع الأ

لعبت دوراً هائاًل ل يو�سف يف ت�سكيل الوعي 

أي�ساً، وهذه  ال�سعبــــــي العربي ويف توحيــــــده ا

الق�س�س كانت ومازالــــــت بني اأهم العنا�رس 

يف ت�سكيــــــل الهوية العربية مــــــن املحيط اإىل 

اخلليــــــج. ول باأ�س هنا من القول »اإننا نحمل 

�سلية منذ  يف اأعماق ل�سعورنا، ثقافتنــــــا الأ

بدايــــــة تكونها عرب التاريــــــخ، ومن هنا ميكن 

فهــــــم ردود الفعل العنيفــــــة اأحياناً، التي قد 

يبديها �سخ�س ما اعتقادا منه باأن هويته قد 

كانت مو�سوعــــــاً للتعري�س بها وذلك عندما 

. وهذا 
)16(

يجري احلديث �سلبياً عن ثقافته«

مر جذر  العمق الال�سعوري ميثل يف نهاية الأ

الهوية واإك�سريها وكينونتها الوجودية. 

�إ�سكالي���ة �لرت�ث و�حلد�ث���ة: �لرت�ث 

منطلق ال منغلق

الرتاث هويــــــة ت�رسب جذورها يف اأعمق 

م�سامــــــني الهويــــــة الثقافيــــــة والوطنية يف 

املجتمعــــــات العربيــــــة، وهذا الــــــرتاث ي�سكل 
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منطلــــــق كل حماولــــــة تد يف طلــــــب الهوية 

وتاأ�سيلهــــــا واملحافظة على بنيــــــان املجتمع 

ن�سانيــــــة. ونعتقــــــد اأن اإ�سكالية  وكينونتــــــه الإ

الــــــرتاث العربي فر�ســــــت نف�سها يف خمتلف 

مناحــــــي احليــــــاة الفكريــــــة وال�سيا�سية على 

مدى القرن الع�رسين، و�سكلت م�ساألة الرتاث 

والهوية اأخطر امل�سكالت التي واجهها العقل 

العربــــــي منذ منت�سف القــــــرن التا�سع ع�رس. 

وقــــــد اأفرزت احليــــــاة الفكريــــــة وال�سيا�سية 

موقفني متعار�سني من الرتاث اأحدهما كما 

يعلم اجلميــــــع يقف موقــــــف الرف�س الكلي 

�سالمي  لكل معطيــــــات الرتاث العربــــــي والإ

ويدعــــــو اإىل تبني �سامل للثقافة الغربية بكل 

م�سامينها ومعطياتها، ويعد طه ح�سني من 

أبرز ممثلي هذا التيار يف القرن املا�سي حيث  ا

ل يــــــرى يف الرتاث اإل التخلــــــف وال�ستبداد 

وقد عرف عنه قولــــــه »اإن ا�ستبداد املوروث 

ألوان ال�ستبداد ا�ستبداداً«.  اأكر ا

ويف املقابــــــل هناك املوقــــــف الذي يتبنى 

�سالمي بق�سه وق�سي�سه  الرتاث العربي والإ

أ�سكال التوا�سل مع الثقافة الغربية  راف�سا كل ا

التــــــي يراها من منظــــــور التهديد واخلطر. 

ويف هذا يقــــــول اأحمد �سليم �سعيدان »هناك 

موقفان من التاريــــــخ العربي اأحدهما يتربم 

منه ول يجد فيــــــه اإلهاماً اأو طاقة ح�سارية 

خر فاإنه يتع�سب لــــــه تع�سباً جاهلياً  اأما الآ

وياأتي هــــــذا املوقف كرد فعــــــل على الغرب 

ال�ستعماري الذي يعر�س تاريخنا على هواه 

أو كتمــــــرد عاطفي مت�سنج ل ي�ستند اإىل علم  ا

أو نهج فكري. »ويبدو اأن موقفنا من تاريخنا  ا

هو كموقفنا من تراثنــــــا ولغتنا ل يقوم على 

درا�ســــــة متعمقة ول يعالــــــج مبو�سوعية ول 

 
)17(

أو تربوياً متطوراً«. ميثل اتاها فكرياً ا

وبني هذين املوقفني تلى موقف انتقائي 

يريــــــد حتقيــــــق التوالف بني قيــــــم احلداثة 

واملعا�رسة. وقد واجهت هذه املواقف الثالثة 

انتقــــــادات �سديدة بو�سفهــــــا مواقف عدمية 

تقــــــود اإىل نتيجة واحدة تتمثــــــل يف النهيار 

والت�ســــــدع الثقــــــايف الذي ن�سهــــــده يف هذه 

املرحلة من بداية القرن احلادي والع�رسين. 

ين �سابر يف  ويف هذا ال�سدد يقول حميي الدِّ

موقف نقدي للمواقف من الرتاث اإنَّ »ت�سور 

اث، واإعادة اإنتاجه،  العتماد الكامل على الرتُّ

نَّ 
أ ل يقل ا�ستحالة عــــــن اإلغائه وتاهله.. وا

اثــــــي، والت�سبُّث املطلق  عملية النتقــــــاء الرتُّ

أنَّه تُــــــراث، موقف عاطفي  اث، ملجرد ا
ُّ

بالــــــرت
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أنَّه ينبغي  اأكر منه موقفاً مو�سوعيــــــاً، ذلك ا

اث يف �سياقه التَّاريخي واحلفاظ 
ُّ

و�سع الــــــرت

على ثوابته وتطويرها، مبا تاأذن به طبيعتها، 

والنتفــــــاع مبعطيات الثَّقافة املعا�رسة، حتى 

أو يُ�ساب  ل يغــــــرتب املجتمع عــــــن واقعــــــه، ا

خ�سية فيعي�س بطريقة، ويفكر  بانف�سام ال�سَّ

)18(
بطريقة اأخرى«.

أنتجته عقول ب�رسية  فالرتاث نتاج عقلي ا

ولي�س وحياً من عند اهلل تعاىل ومن الطبيعي 

اأن يتعامــــــل معــــــه الباحــــــث - اأي باحــــــث - 

. وتاأ�سي�ساً على ذلك 
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بو�سفــــــه نتاجاً عقلياً

�سالمي  يرى املفكــــــرون العرب »اأن الرتاث الإ

يحتوي علــــــى عنا�رس اإيجابية، يجب تنميتها 

وال�ستفادة منها يف بناء احلا�رس وامل�ستقبل، 

كما يحتوي على عنا�ــــــرس �سلبية، بل م�رسة 

أ�سكال التنمية وبالتايل ل  اأحيانا ومعيقة لكل ا

بد من التخل�س منها، كما ل بد من النفتاح 

خر وال�ستفادة من ح�سارته، ونق�سد  على الآ

مر فاإن  خر العامل الغربي. ومهما يكن الأ بالآ

�سالمي ميثل عاماًل مهما  الــــــرتاث العربي الإ

نه ي�سكل ثقاًل نوعياً مينع  من عوامل وجودنا لأ

اجلماعة من التحول اإىل ورقة يف مهب رياح 

الثقافــــــات الواحــــــدة ويع�سمها من اجلريان 

وراء كل بدعة ويحميها من حماولت طم�س 

املعامل التي متيز ال�سخ�سية العربية امل�ستقلة. 

فكثري من الباحثني املعا�رسين يقفون موقفاً 

معاديا للرتاث دون اأن يخ�سعوا هذا الرتاث 

للدرا�ســــــة ومن غري الطــــــالع على معطياته 

ن�سانيــــــة، ويقابــــــل هذا تع�ســــــب كثري من  الإ

الباحثــــــني للرتاث تع�سبــــــاً مر�سياً لكونه قد 

جداد،  باء والأ �سدر عن املا�سي ما�ســــــي الآ

وهذا يعني اأن اتخاذ موقف من الرتاث يجب 

اأن ينطلــــــق ويوؤ�س�س على البحــــــث والدرا�سة 

والتق�سي والفهــــــم العلمي لهذا الرتاث دون 

أو ميــــــل اأو حتزب«. ووفقاً ملعطيات  تع�سب ا

هذه الدرا�سات الرتاثية املاأمولة ميكن رف�س 

أو قبولها تاأ�سي�ساً على  بع�س عنا�رس الرتاث ا

روؤية علمية نقدية متتلك احلجة والربهان. 

فاملوروث كينونة حية يف نفو�سنا وعقولنا 

ن�سانية  وهي مفعمة بالقدرات والطاقات الإ

الكامنــــــة التي ميكــــــن اأن توظــــــف وت�ستثمر 

يف عملية بنــــــاء الهوية والتنميــــــة والوجود، 

أن�ساق  مكانيات حتتاج اإىل توظيف ا وهــــــذه الإ

منهجيــــــة تبتعد عن دائــــــرة اخلالف والتوتر 

القائمة بــــــني التاهات والنزعات الفكرية 

املت�ساربــــــة حول م�ساألة الــــــرتاث واحلداثة. 
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ن الهتمام باملــــــوروث ال�سعبي اأمر  وذلــــــك لأ

تفر�ســــــه ال�ــــــرسورة التاريخيــــــة حيث يجب 

علينا اأن نحافظ عليــــــه ونقوم بتطويره عن 

طريق قراءته وحتليل مكوناته ور�سد طاقته 

اخلالقة من اأجل احلفاظ عليه وحمايته من 

الذوبان والتال�سي. »ويف احلقيقة اإن الرتاث 

�سالمي –مثل اأي تراث اآخر- يحتوي على  الإ

عنا�رس اإيجابية، يجــــــب تنميتها وال�ستفادة 

منها يف بناء احلا�رس وامل�ستقبل، كما يحتوي 

على عنا�رس �سلبية، بل م�رسة اأحياناً ومعيقة 

أ�سكال التنمية وبالتايل ل بد من التخل�س  لكل ا

خر  منهــــــا، كما ل بــــــد من النفتــــــاح على الآ

خر  وال�ستفــــــادة من ح�سارتــــــه، ونق�سد بالآ

)20(
العامل الغربي«.

مطرقت���ي:  ب���ني  �ل�سعب���ي  �ل���رت�ث 

�سالة �حلد�ثة و�الأ

اإذا كان املوقــــــف من الــــــرتاث احل�ساري 

مة يقــــــع يف �سلب الت�ســــــارب والتجاذب  لالأ

بني الراف�ســــــني له واملوؤيدين، فــــــاإن الرتاث 

ال�سعبي الــــــذي ي�سكل جانبــــــاً حيوياً ومهما 

مة يواجه رف�سا  يف بنية الــــــرتاث الثقايف لالأ

�سوليني معاً.  مزدوجا من قبل احلداثيني والأ

�سوليون ينت�رسون للرتاث  أو الأ فالرتاثيــــــون ا

أنهم  حوال، وهذا ل يعني ا الديني يف غالب الأ

أو ينت�رسون للرتاث الثقايف ال�سعبي  ينا�رسون ا

بــــــل يرف�سون هذا الــــــرتاث جملة وتف�سيال 

ويعملون علــــــى ا�ستئ�ســــــال �ساأفته. وي�ساف 

اإىل ذلك اأن الرتاث الثقــــــايف ال�سعبي يواجه 

حتديــــــات العوملة الثقافية التــــــي تعمل على 

تفكيكه وتدمريه بو�سفه مكونا للهوية الوطنية 

مة. وهذا يعنــــــي اأن املوروث  والثقافيــــــة لالأ

ال�سعبي يواجه خماطر ثالثية التكوين تتمثل 

�سالة والعوملــــــة. فالتيارات  يف احلداثــــــة والأ

�سوليــــــة ترى املاأثورات ال�سعبية  احلداثية الأ

�سوليون  باعتبارها �سد العلم واحلداثة، والأ

يرون يف هذا الرتاث �سورة لتكوينات ثقافية 

�سالمية. وغالباً ما  م�ســــــادة للدين والقيم الإ

ي�سعون هذا الرتاث يف دائرة الرتاث الوثني 

�سالميــــــة ال�سمحاء وذلك  املعادي للقيــــــم الإ

�ساطري واحلكايات ال�سعبية  نه يت�سمــــــن الأ لأ

والعادات والتقاليــــــد والفلكلور الذي يتنافر 

مع معطيات ال�رسيعة ال�سمحاء. 

وغالباً ما يقف احلداثيون والرتاثيون يف 

خندق واحد من حيــــــث نظرتهم اإىل الرتاث 

ال�سعبي بو�سفــــــه جمرد خرافــــــات، وهروباً 

أداة ما�سوية )رجعية(،  من العلم واملعرفة، وا
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وثقافة بدائية متخلفة، وحفرية من حفريات 

ول، ومرد كل هذه النظرة  ن�سان البدائي الأ الإ

النتقا�سيــــــة التي ترى اأن هذا املاأثور ينتمي 

لثقافة الرعاع، والبدائيني« و»ثمة من يرجع 

�سبب النتكا�سات والهزائم اإىل النغما�س يف 

الرتاث ال�سعبي، وجعله يف التاأثري على ال�ساأن 

العام«. وت�سل الباحثة بعد ذلك اإىل اأن »كال 

من الراأيني العلمــــــاين، والديني يرجعان اإىل 

ثنائيتــــــني مت�سادتني قا�سمتــــــني، اإما نكون 

مــــــع العلم ال�رسف لوحــــــده مبعزل عن اأمور 

حميطنــــــا ودنيانا وثقافتنــــــا فنتقدم ون�سرتي 

الدنيــــــا، واإمــــــا اأن نرجع اإىل منابــــــع الدين، 

خرة«.  فن�سرتي الآ

�سولية املتطرفة  لقد متكنت القــــــوى الأ

من الو�ســــــول اإىل مناطق ريفية جبلية بعيدة 

لن�رس ثقافتهــــــا املعادية للمــــــوروث ال�سعبي، 

ومل يكــــــن لهــــــا من هم �سوى نهــــــي النا�س عن 

الرق�ســــــات والغنــــــاء والبهجــــــة التي تذهب 

عنهــــــم عناء بوؤ�سهم ووطاأة معاناتهم، ون�سيت 

اأن حتدثهــــــم عــــــن همومهــــــم وحاجاتهم اإىل 

طرق وكهربــــــاء ومياه نظيفة، وحيثما ذهبت 

تتق�ســــــى بقايا املــــــوروث ال�سعبــــــي من غناء 

أزياء وحكايــــــات كانت تد اأفكارا  ورق�س وا

حتر�س النا�س �سدهــــــا و�سد ما تنا�سل من 

اأجله، ومثلما وجدت قرى اأعايل ه�سبة تعز 

ترت حترمي البهجــــــة، وجدت اأي�سا مناطق 

أنف�سهم متعة  يف اأقا�ســــــي �سعدة حرم اأهلها ا

فــــــكار التي احتكرت  الرق�س ب�سبب تلك الأ

تف�سري العامل ل�سالح قيمها ال�سيقة. ت�ساءلت 

اأروى بحــــــزن وغ�ســــــب معا: مــــــا الذي ي�رس 

رجل الديــــــن اإذا اغرتف قليــــــاًل من الثقافة 

ال�سعبية؟ وماذا �سي�سيبه من اأذى اإذا ا�ستمع 

اإىل اأغنية؟ 

فالهجوم على الرتاث ال�سعبي يتواتر يف 

كثري من البلدان العربية اإىل حد تدمري بع�س 

الكتــــــب الرتاثية حيث قامــــــت وزارة الرتبية 

والتعليــــــم يف فل�سطني باإعدام كتاب »يا طري 

يــــــا اللي طاير« وهو كتــــــاب تراثي فولكلوري 

وهــــــذه الق�سية تطرح من جديد �سوؤالً حول 

املوقــــــف العقالين من املوروث ال�سعبي. فاإذا 

كانت »األف ليلة وليلة« وغريها قد ُدّونت يف 

ع�رس اخلالفــــــة العبا�سية، مع ما حتويه من 

اللغة العامة، وم�سامني جن�سية  ا�ستعمالت 

وا�سحــــــة، فمن غري املعقول ومن غري املنطق 

اأن يتم اإعدام احلكايات ال�سعبية العربية يف 

القرن الواحد والع�رسين، يف مناطق ال�سلطة 
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الفل�سطينيــــــة، وباأوامر من وزارة فل�سطينية، 

. واإعدام كتاب »يا طري 
)21(

وباأيد فل�سطينيــــــة

يا اللي طاير« هو ت�ساوق مع ما فعلته حركة 

طالبان يف اأفغان�ستان عندما دمرت التماثيل 

البوذية يف بالدها، بحجــــــة حماربة الوثنية، 

وهم يتنا�سون اأن امل�سلمني بدءاً من اخلليفة 

عمر بــــــن اخلطاب ر�سي اهلل عنــــــه، مروراً 

أيامنا هذه مل يدمروا  بدولــــــة اخلالفة وحتى ا

التماثيــــــل الفرعونيــــــة يف م�ــــــرس على �سبيل 

أنها ح�سارة امل�رسيني  املثال، ول�سبب ب�سيط، ا

يف مرحلة �سابقة، ومع الفارق ما بني الفعلتني 

»اإعدام الكتاب وتدمــــــري التماثيل« حيث اأن 

احلكايات ال�سعبية الواردة يف الكتاب بع�سها 

يحمل مفاهيم دينية، كبقية موروثنا ال�سعبي. 

أ�ساتذة جامعيني ينادون  ولي�س غريباً اأن جند ا

بتحــــــرمي الحتفــــــالت الفولكلورية معتربين 

اإياهــــــا خروجاً عــــــن الدين وهــــــم يعرت�سون 

علــــــى ا�ستخدام ا�ستعمــــــال م�سطلح »الرتاث 

ال�سعبي« بكل مــــــا يت�سمنه من قيم ومعاين، 

وهذا يتم نتيجة جهل كبري بدللة وم�سمون 

ودور الــــــرتاث ال�سعبــــــي بو�سفــــــه ال�سيفــــــرة 

الوراثية للهوية الوطنية والثقافية. 

خامتة: 

الــــــرتاث ال�سعبي هوية ثقافيــــــة اإن�سانية 

جامعة، اإنه التاريخ الذي يحيا بني جوانحنا 

ويتاأ�ســــــل يف وجــــــدان اأمتنا نب�ســــــاً باحلياة 

ن�ساين،  واحلب واجلمال واحلكمة والعطاء الإ

اإنه نواة الهوية الوطنية ون�سغ وجودها، منه 

ننهــــــل حكمتنا ون�ستلهم في�ــــــس قدرتنا على 

ن�سانية عرب الفن  آفاقها الإ احلياة ن�ستجوب ا

�سطورة  دب والأ واللغة والق�ســــــة وال�سعر والأ

والتاريــــــخ، والــــــرتاث ال�سعبي كينونــــــة فينا 

جيال  ن�سقله وي�سقلنا وندفعه باأمانة اإىل الأ

التي تلينا اإرثا اإن�سانيا ينري لهم دروب احلياة 

يف مواجهــــــة احلب واحليــــــاة واملوت والفرح 

حــــــزان. والــــــرتاث ال�سعبــــــي ل نرثه بل  والأ

طفالنا  نحن موؤمتنون عليــــــه وديعة ثقافية لأ

واأحفادنــــــا مــــــن بعدنا ي�سمن لهــــــم هويتهم 

وي�سفــــــي على حياتهم معنــــــى ودللة وقيمة 

اإن�سانية. وهنا ولي�ــــــس هناك يجب علينا اأن 

جندد فيه ونطور يف فنونــــــه وعلومه ونبدع 

جيال دفئاً ثقافياً ميكنهم من  يف تقدميه لالأ

احلفاظ على هويتهــــــم ووجودهم. واإذا كنا 

ل ن�ستطيــــــع اأن جندد فيــــــه فاإنه يجب علينا 

حمايته مــــــن الندثار والتداعــــــي وال�سقوط 
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وهكذا يجــــــب علينا اأن نعمــــــل على تدوينه 

وت�سنيفه كما يجــــــب علينا تدري�سه وتعليمه 

وتاأكيد اأهميته �سونا له من الندثار والهزمية 

والندحار. 

وعلينــــــا يف هــــــذا امل�ستــــــوى مــــــن اأهمية 

احلفاظ على تراثنا واإحيائه اأن ن�ستفيد من 

خرى التــــــي حافظت على  تــــــارب الأمم الأ

أ�سبــــــاب احلياة والبقاء،  تراثهــــــا و�سمنت له ا

وروبــــــي »كان ول يزال يتجدد من  فالفكر الأ

داخــــــل تراثه، ويف الوقــــــت نف�سه يعمل على 

تديد هــــــذا الرتاث، تديــــــده باإعادة بناء 

مواده القدميــــــة واإغنائه مبواد جديدة)22(. 

وروبيون كتابة تاريخهم ورتبوه  أعــــــاد الأ لقد ا

ح�ســــــب الع�سور وجعلوا مــــــن كل قرن حقبة 

تتميــــــز بخا�سيــــــة معينة، فعملــــــوا على �سد 

الثغرات واإبراز عنا�رس الوحدة يف تاريخهم 

الثقايف مربزين منه ما ي�ستجيب لهتماماتهم 

مهم�ســــــني ما ل ي�ستجيب، م�ستعملني املق�س 

�سفاء املعقولية على �سريورته ومتوجاته.  لإ

واأخرياً ميكننا القــــــول اإن الهتمام باملوروث 

نه  ال�سعبي ي�سكل �ــــــرسورة تاريخية حيوية لأ

ي�سكل العمق التاريخي احلي لوجودنا وكنزاً 

جيــــــال تريد اأن حتقق  ثقافيــــــاً ثراً ل يفنى لأ

وجودها وهويتهــــــا اإذ لبد من العمل لتنمية 

يجابيــــــة يف هذا الرتاث وال�ستفادة  القيم الإ

منها يف بناء احلا�رس وامل�ستقبل، ول بد لنا يف 

خر وال�ستفادة  ذلك كله من النفتاح على الآ

ن�سانية، واأن  مــــــن ح�سارته وقيمه وعلومه الإ

نعمل على اأن ننطلق من هذا الرتاث اخلالق 

ل اأن ننغلق فيه. 
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تعت������ر ق�ضية العالقة بني اجلمهور وامل�رسح م������ن الق�ضايا الهامة يف حق 

نها حتاول اأن ت�ض������ل اإىل حلظة التوا�ضل  دبية وامل�رسحي������ة، لأ النظري������ات الأ

والتفاعل بني املمار�ضة اجلمالية الركحية واملتلقي الذي يدخل قاعات العر�ض 

ذواق املتباينة والقناعات املختلفة. وهو يحمل الأ

اأ�ستاذ جامعي وكاتب جزائري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁❁
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امل�رسح وال�سياق )الداللة واملرجعية 

االجتماعية(

اإذا كان اخلط������اب امل�رسح������ي يتكون من 

التق������اء ثنائية العر�ص والن�������ص، فقد يكون 

من ال�������رسوري البحث يف مفهوم الن�ص قبل 

التو�سع يف حتليل العالقة بني امل�رسح وال�سياق 

احل�ساري، ذلك اأن امل�رسح يجمع بني جمالية 

الكتاب������ة وجمالية التمثي������ل، فهو-يف البدء- 

ن يكون عماًل درامياً،  ن�������ص مكتوب جاهز لأ

فكار يف اأن  وتلتقي الكثري من النظريات والأ

الن�ص يت�سكل من بني������ة منتجة حتمل دللة 

.
)1(
�سمن اإطار ثقايف واجتماعي

خري  نحن يف هذا املقام نهتم باملفهوم الأ

نتاج������ي الن�سي �سمن  للن�������ص، اأي البعد الإ

اإطار البنيات الثقافية، حيث ي�سعب ف�سله 

ن هذه البنيات ت�سهم يف ت�سكيل بنية  عنها، لأ

الن�ص و�سناعة متيزه اللغوي عن غريه، وهو 

أم������ر ي�سمل كل التج������ارب الفنية،  ول يحيد  ا

عن ذلك اخلطاب امل�رسحي، في�سبح الوجود 

الدرام������ي للفن من خالل بنيته امل�رسحية هو 

، وهو 
)2(
ن�ساين املعادل املو�سوعي للوجود الإ

ن لغة  ما يتج�س������د على امل�ستوى اللغ������وي، لأ

الواقع حت�رس يف بنية الن�ص، بكل مدلولتها 

ال�سعبي������ة الب�سيطة، وبكل ثرائه������ا الرتاثي، 

لك������ن مع منحها الطاب������ع التقني الفني عند 

بــــــداع، »فالن�س الدرامي  التوظيف داخل الإ

وهو يعالج الواقع منتقياً جوانب معينة منه، 

�سطورة اأو  أو الأ �ســــــواء اعتمد على التاريــــــخ ا

أو ات�سل مبا�رسة بهذا الواقع  الفن ال�سعبي، ا

اإنا يوظف لغة خا�سة نتيجة تفاو�س الن�س 

.
)3(

بينه وبني ن�سو�س اأخرى �سابقة عليه«

يعتــــــرب ت�سيــــــد الواقــــــع فــــــوق اخل�سبة 

حماولة لت�سويره ونقــــــل جزئياته وم�ساهده، 

بال�سعي لتوظيف الو�سط الجتماعي الثقايف 

يف عمل درامي، فكما ل ينف�سل امل�ساهمون 

بداع امل�رسحي عــــــن الظرف الواقعي،  يف الإ

كذلــــــك ل ينف�سل اخلطــــــاب امل�رسحي عنه. 

أ�سئلة عالقة الفن  وهنا نفتح �سوؤالً اآخر من ا

باملجتمع: فكيف يح�ــــــرس املجتمع يف الفن؟ 

باأي لغة وباأي دللة؟ هنا يجب اأن نوؤكد على 

م�ساألة هامة وهــــــي اأن احل�سور الجتماعي 

�سمــــــن الف�ساء اجلمايل ل يجــــــب اأن يكون 

حرفيــــــاً مبا�ــــــرساً، واإل �سقــــــط يف الوعظية 

والتقريريــــــة، واإنا يجب اأن ياأخذ م�ستويات 

أو ال�ستحواذ على  ن )القب�س ا فنية خا�سة لأ

دوات الجتماعية يف التعبري  مفاتيح تلك الأ

اليومــــــي لدى اجلماعة الجتماعية، ل يعني 

فقــــــط جمعها وتعدادهــــــا، ومعرفة تفا�سيل 

حركيتها وديناميكيتها، بل اإنه اأي�ساً مرادف 

أو معــــــادل لها يف التعبري وطرقه على خ�سبة  ا

.
)4(

امل�رسح ك�سيغة فنية(
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فال ميكــــــن اأن تَُكوَن الدللــــــة اجلمالية 

مــــــع ذاتهــــــا الدللــــــة الجتماعيــــــة، رغم اأن 

وىل ت�سنــــــع هويتها انطالقــــــاً من الثانية،  الأ

بداعيــــــة ل تتحقــــــق  لكــــــن اخل�سو�سيــــــة الإ

اإل من خــــــالل �سناعة عوامل تخــــــرق الواقع 

وتتجــــــاوزه، بعد اأن تكون قــــــد اأخذت زادها 

ال�سياقي الالزم لتقدمي ف�ساء ينب�س بالروؤى 

فكار، وهذا ل مينع من �رسورة اأن يتوفر  والأ

اخلطــــــاب امل�رسحي على �ــــــرسوط خا�سة يف 

اإطار تعامله مــــــع الواقع، خا�سة يف امل�ستوى 

اللغــــــوي، حيث يجب مراعــــــاة منا�سبة اللغة 

لل�سخ�سية، ولكل �سخ�سية معجمها، كما اأن 

لكل �سخ�سية ديكورهــــــا، فـ»اإن ال�سخ�سيات 

امل�رسحية ناذج ماأخوذة من احلياة، والنا�س 

يتفاوتون يف انتماءاتهم الجتماعية واملهنية 

والثقافيــــــة والعائليــــــة، ولكل فئــــــة من هذه 

الفئات والنتمــــــاءات م�سطلحاتها اخلا�سة 

. ومراعاة ذلك يحقق 
)5(

بها ونط تفكريها«

جناح اخلطاب يف ذاتــــــه )فنياً( ويف عالقته 

باملتلقي )جمالياً(.

ويف �سيــــــاق املنظور الباحــــــث يف عالقة 

اخلطــــــاب امل�رسحي مبرجعيتــــــه، ل نغفل اأن 

ال�سياق قد يفر�س على اخلطاب قيوداً على 

م�ستوى الدللــــــة، فيقع الختــــــالف عندما 

يحاول اخلطــــــاب توظيف بع�س الت�سكيالت 

اجلماليــــــة الدراميــــــة ليقــــــول دللت قــــــد 

حتدث �رساعات يف م�ستوى خمتلف البنيات 

الجتماعية )دينية، تراثية، �سيا�سية..(، مثلما 

هو ال�ســــــاأن عند توظيف املــــــادة التاريخية، 

فرغــــــم حرية اخلطــــــاب يف تعامله اجلمايل 

أنه »اإذا  الدليل مع التاريخي انطالقــــــاً من ا

كان موؤلف امل�رسحية التاريخية ل ي�ستطيع اأن 

أو ينتزعها  يغري دللتها املاألوفة عند النا�س ا

من اإطارهــــــا التاريخي البعيد لت�سبح �سورة 

حية من �ســــــور احلياة املعا�ــــــرسة بالختيار 

. فهنــــــا قــــــد تدخل 
)6(

�سافــــــة« والعــــــزل والإ

أخــــــرى لت�سائل اخلطاب امل�رسحي  خطابات ا

بداعيــــــة يف التعامل مع  وتقيد حماولتــــــه الإ

التاريــــــخ، خا�سة يف بع�ــــــس املجتمعات التي 

يحركهــــــا الوعي القدا�سي للتاريخ فيكون هو 

يديولوجية وهو ال�رسعية. الأ

�ســــــكال ال�سابق، جنده عند التوظيف  والإ

الدرامــــــي للج�سد بعالماته وايحاءاته، حيث 

يقــــــع املمثل يف اإ�ســــــكال مواجهــــــة امل�ساهد، 

وينفتح الواقع امل�سهدي للمتلقي على ثنائية 

اجل�سد /املادة اأو اجل�سد/ العالمة، و»نكون 

أمــــــام و�سع خا�س لبد واأن يكون عليه  بهذا ا

ج�سد املمثــــــل وهو و�سع النفتــــــاح اأمام كل 

الحتمــــــالت، والــــــذي يتطلب حتــــــرراً تاماً 

مــــــن القيــــــود الو�سعية كافة للج�ســــــد، �سواء 

أو النف�سية  الفيزيائية )الــــــوزن، اجلاذبية..( ا

أو الجتماعيــــــة  )النطــــــواء، النب�ســــــاط..( ا
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عراف(، فم�سكلة  )العادات والتقاليــــــد والأ

املمثــــــل لي�ســــــت يف ج�ســــــده ذاتــــــه مبا هو 

عليه، ولكنهــــــا يف اجل�سد العار�س املتحول 

يهامــــــي الذي يُطلب  اخلارج عــــــن ذاته، الإ

 واحلديث عن عالقة 
)7(

منه اإقناع املتفرج«

�ســــــكالت القيمية التي  امل�رسح ب�سياقه والإ

تواجهه )القواعــــــد وال�سوابط التاريخية، 

خالقيــــــة..( يجرنــــــا اإىل  الجتماعيــــــة، الأ

احلديث عن م�ساألة التوا�سل مع اخلطاب 

/املرجع، وحتى ل يت�سع احلديث ف�سنحاول 

القت�سار علــــــى التفاعل مع ال�سياق داخل 

اخلطاب امل�رسحــــــي، ودور ذلك يف حتقيق 

الغاية التوا�سليــــــة، م�ستفيدين من امل�رسوع 

املعــــــريف التوا�سلي لها، »واإذا كان التوا�سل 

يف حاجة اإىل �سياق، فــــــاإن العامل املعي�س ل 

يقت�ــــــرس دوره علــــــى توفري بع�ــــــس عنا�رس 

نــــــه ي�سكل كذلــــــك خزاناً  هــــــذا ال�سياق، لأ

من القناعات يعمــــــل امل�ساركون يف التفاعل 

على ا�ستلهام بع�ــــــس عالماته ورموزه لتباع 

احلاجــــــة اإىل التفاهــــــم الذي يتولــــــد داخل 

و�سعيــــــة حمددة بو�ساطــــــة التاأويالت القابلة 

، ومن ثمة فاإننا ننفلت من 
)8(

جماع« خللق الإ

قاعــــــة العر�س امل�رسحــــــي، لنذهب اإىل عوامل 

املجتمــــــع، وكاأننا نقوم بالعمليــــــة ذاتها التي 

أراد املطابقة  حاولهــــــا »رولن بارت«، عندما ا

نظمة غري اللغوية، وانطلق من  بني اللغة والأ

املعرفة الل�سانية ق�سد ك�سف اأنظمة التوا�سل 

غري اللغوية، ونحــــــن يف اخلطاب امل�رسحي، 

نعــــــود اإىل ال�سيــــــاق الجتماعــــــي ونبحث يف 

أو ن�ساهد  أ ا اأناطه التوا�سلية، قبــــــل اأن نقرا

امل�رسحيــــــة )ن�ساً وعر�ســــــاً( ونتوا�سل معها، 

خا�ســــــة اإذا كانــــــت م�رسحية تاأخــــــذ عواملها 

وت�ســــــكل ف�ساءاتهــــــا الدلليــــــة انطالقاً من 

املجتمع. 

ثم اإن اخلطاب امل�رسحــــــي يحتاج –مثل 

اخلطــــــاب ال�سيا�سي- اإىل اأخــــــالق التوا�سل 
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التــــــي دعــــــا اإليهــــــا »هابرما�ــــــس« من خالل 

التداوليــــــات الكلية، وذلــــــك ليحقق تفاعله 

مــــــع املحيط ومن ثــــــم مع املتلقــــــي، قبل اأن 

�ــــــس لوعي توا�سلي مــــــن منطلق جمايل  �سِّ
يُوؤ

يتجــــــاوز حدود الواقع ال�سيــــــق وينفتح على 

أبعاد كونيــــــة وعاملية، ويجــــــب التاأكيد على  ا

اأن »مفهوم الفاعلية التوا�سلية مرتبط عند 

نه ل ميكن  هابرما�س مب�ساألة العامل املعي�س، لأ

التفكري يف هذا العامل اإل من خالل جمموعة 

من نــــــاذج التاأويل، منقولًة بو�ساطة الثقافة 

ومنظمــــــة بو�ساطة اللغة، ثم اإن العامل املعي�س 

ي�ســــــكل ال�سياق الذي مــــــن خالله تتم عملية 

.
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التفاهم بني الذوات«

وهذا يحيلنــــــا على ق�سية حملية وعاملية 

أنواعه ومبختلف خطاباته،  بداع، بكل ا يف الإ

بداعية واملقدرة  ومهما يكن فاإن العبقرية الإ

املعرفية للمبدع هما اللتان توؤّهالن اخلطاب 

بداعي لتحقيــــــق ارتقائــــــه وتفاعليته مع  الإ

حميطه اأولً ومع عامليته ثانياً.

اإن العالقــــــات التداولية ت�ســــــكل النظام 

التوا�سلــــــي، وهذا النظام يتحرك يف ال�سياق 

احل�ساري، وياأتي اخلطاب امل�رسحي لياأخذ 

دللتــــــه ويبني بهــــــا عامله الفنــــــي، باأ�سكاله 

–بذلــــــك- جمموعة  في�ســــــادف  ومعانيــــــه، 

مــــــن الرموز والعالمات، وكــــــي يفهمها عليه 

امتالك الوعي التوا�سلي واملقدرة التاأويلية، 

ن تف�سريه لدللت اخلطاب امل�رسحي )الن�س  لأ

والعر�س( �سعــــــب اإذا كان بعيداً عن طبيعة 

احلقائق التوا�سلية الجتماعية، وهذا يدفع 

بنا اإىل البحث يف امللتقي وعالقاته باخلطاب 

وطريقة بحثه عن الدللة.

�ل��ت��ل��ق��ي يف �خل����ط����اب �مل�����رشح��ي 

»�لبحث عن �لداللة«

حتمل العــــــودة اإىل ال�سياق –يف العمق- 

حماولــــــة للتجــــــاوب والن�سجام مــــــع املتلقي 

نه وليد ذلــــــك ال�سياق، لهذا  /اجلمهــــــور، لأ

ل ي�ستطيــــــع الكاتــــــب امل�رسحــــــي اأن يلغــــــي 

أثناء  ح�ســــــور املتلقي، فعليــــــه اأن ي�ستح�رسه ا

الكتابة الدرامية، م�ستح�رساً معه مرجعيته 

الجتماعية –الثقافية، فـ »لبد ملنتج الن�س 

ن اأحد مكونات  اأن ين�سجم مع املحيــــــط، ولأ

املحيط »املتلقي« الذي يريد املنتج اأن يقنعه 

ويك�سبه اإىل جانب ق�سايــــــاه، فاإنه يلزمه اأن 

ي�ستخــــــدم و�سائل تعبرييــــــة ت�ساعده يف ذلك، 

أثناء �سنع تلك  وي�سع املتلقي ن�ســــــب عينيه ا

أو يثبت حتى  الر�سائــــــل، فيمحو ما يكتــــــب ا

خر  يتحقق له تكييف خطابه مع الطرف الآ

. لكن ل يجب اأن 
)10(

امل�سرتك يف الت�ســــــال«

يوقع بحث الكاتــــــب عن املتلقي التوا�سل يف 

فــــــخ الب�ساطة واخلطاب املبا�رس، فعليه اأن ل 

يجعــــــل الن�س كا�سفاً ملواقفه ب�سورة جلية ل 

تدفــــــع املتلقي اإىل الت�ســــــاوؤل واإمعان النظر. 
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واإذا كانت احلركة امل�رسحية العبثية قد �سعت 

لتقدمي م�رسح يتجاوز املتلقي ويخرق معايريه 

اجلمالية فقد وقعت يف اإ�سكال عدم تاوب 

اجلمهور )خا�سة يف املجتمع العربي الذي مل 

داء الدرامي  يتفاعل مع رمــــــوز وعالمات الأ

أو  العبثــــــي( حتى ل نقول نفــــــوره، فاملبا�رسة ا

غــــــراق يف الرتميــــــز ل يخدمان اخلطاب  الإ

امل�رسحــــــي كما ل يخدمــــــان املتلقي، ويف كل 

حالة يجب التاأكيد على ثقافة املتلقي، فعليه 

اأن ل يدخــــــل قاعة العر�ــــــس من غري خلفية 

معرفيــــــة –ولو ب�سيطــــــة- بطبيعة اخلطاب 

امل�رسحــــــي وبتقنياتــــــه اجلماليــــــة املختلفــــــة 

�سارات التي قــــــد حتملها امل�ساهد  وبــــــكل الإ

واحلركات، لكي يتمكــــــن من معرفة الدللة 

الدرامية لكل كلمة اأو حركة. 

اإن متلقــــــي اخلطــــــاب امل�رسحــــــي ينجز 

توا�سله مــــــع هذا اخلطاب عــــــرب م�ستويني: 

داء الل�ســــــاين والثاين يهتم  ول يهتــــــم بــــــالأ الأ

ن امل�رسح  ر�ســــــادات املكانية وعالماتها. لأ بالإ

ينطلق من زمــــــن الكتابة الن�سيــــــة اإىل زمن 

العر�س امل�رسحي الدرامي، »واإن العالقة بني 

الن�س الدرامي والعر�ــــــس امل�رسحي عالقة 

خر من  جدلية، اإذ كال الطرفني ي�ستدعي الآ

مرحلة الكتابة من طرف املوؤلف اإىل مرحلة 

خراج والتج�سيد  التلقي، مروراً مبحطتي الإ

.
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املادي من طرف املمثل«

ر�سادات املكانية  وعندما نتحدث عن الإ

فاإننــــــا نق�ســــــد الف�ســــــاءات التــــــي يتحرك 

فيهــــــا وعليهــــــا املمثلــــــون، وينجــــــزون فاعلة 

الن�س امل�رسحي وح�سوره الركحي، ليتحول 

املكان اإىل عالمة تقــــــول وتك�سف الكثري من 

الــــــدللت، فيتجلــــــى –بقــــــوة- دور املتلقي 

للخطاب امل�رسحي، وهو يتفاعل مع عالمات 

املكان، وهنا يتحول امل�رسح اإىل ف�ساء لتحرك 

ن�سان منتج للعالمات  العالمات املختلفة، و»الإ

والرموز وم�ستهلك لها يف الوقت نف�سه، فهو 

الــــــذي ينتج العالمــــــات ويجعلهــــــا اأدلة على 

اأفكاره وعواطفــــــه وتوجهاته وهو يف الوقت 

نــــــه ي�ستعملها  نف�ســــــه م�ستهلك للعالمات، لأ

أو لتبليغ ر�سائل خم�سو�سة بطريقة  للتوا�سل ا

.
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مكثفة«

دبية جندها  واإذا عدنا اإىل النظريات الأ

ل تغفــــــل الدور اجلمايل للمتلقي، فالظاهرة 

دبية عنــــــد مي�سال ريفاتري مثــــــاًل ت�ستوي  الأ

يف عالقــــــات الن�س بالواقــــــع، كما اأن الن�س 

باملفهــــــوم الذي جاء بــــــه رولن بارت تربة 

معرفيــــــة يخو�سهــــــا القارئ مــــــع العالمات، 

م�ستفيــــــداً مــــــن كل معارفــــــه ومــــــن خمزونه 

الثقــــــايف ليحل �سفــــــرات الن�ــــــس ويكت�سف 

خ�سو�سياتــــــه الفكرية يف م�ستويات عميقة، 

ثر  أنه »اإذا كان م�ستهلك الأ ول يخفــــــى علينا ا

بداعــــــي ي�ستخدم ح�سا�سيتــــــه ال�سخ�سية  الإ
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ثر  وثقافته وذوقه وميولــــــه، فاإن ا�ستجابة الأ

لتعدديــــــة القراءات تدل علــــــى حيازة الن�س 

ثر اجلمايل بالفعل، وقابلية الن�س  ل�سفة الأ

لتعدديــــــة القراءات هذه بقــــــدر ما تدل على 

نوع من الفن، فاإنها ل تفقده مع ذلك وحدته 

.
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اخلا�سة«

ول تتحقق غاية التلقي اإل بالتوا�سل مع 

اخلطاب امل�رسحي، وهذا التوا�سل ل يتحقق 

اإل اإذا فهــــــم املتلقي منطق العر�س امل�رسحي 

وا�ستوعب دللتــــــه، وا�ستطاع اأن يك�سف كل 

عالمــــــة من العالمــــــات التي تتحــــــرك فوق 

اخل�سبة، في�سبح م�ساركاً يف العر�س، وتلك 

هــــــي روح التلقــــــي فـ)جوهر عمليــــــة التلقي 

، واإذا 
)14(

يت�سمن م�ساركة فعالة من املتلقي(

دراك والفهــــــم للخطاب امل�رسحي،  ح�رس الإ

حتقق للمتلقي ال�ستمتاع والن�سوة، مع عدم 

مــــــر ل يتحقق لكل متلق،  اإغفــــــال اأن هذا الأ

فالذين يح�رسون العر�ــــــس امل�رسحي لي�سوا 

يف م�ستــــــوى ثقــــــايف واحد، بــــــل اإن ظروفهم 

الجتماعيــــــة والثقافيــــــة متباينــــــة، ومن ثم 

�ستتباين ا�ستجاباتهم وم�ساركاتهم يف اخلطاب 

امل�رسحــــــي، بل اإن امل�ساهــــــد ذاته قد ل يجد 

ال�ستجابــــــة نف�سها مع اخلطاب امل�رسحي يف 

�سيــــــاق اأخر فـ»ل يتعلق اأفق التوقعات بقارئ 

أو م�ساهــــــد معني يف فــــــرتة تاريخية  معــــــني ا

بعينها، فكل قارئ له اأفق لتوقعاته اخلا�سة، 

وكذلــــــك احلــــــال بالن�سبــــــة اإىل كل م�ساهد، 

وكل فــــــرتة تاريخية يكون لهــــــا اأفق توقعاتها 

 واأول ما تطمــــــح اإليه توقعات 
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ال�سائــــــدة«

متلقي اخلطــــــاب امل�رسحي هو القب�س على 

اللحظــــــة التوا�سلية مع اخلطاب، من خالل 

معرفة كلية بف�ساءاته، ثم معرفة جزئية بكل 

عنا�رسه الدرامية احلا�ــــــرسة فوق اخل�سبة، 

وهي عنا�رس متثل عالمات يف وجه املتلقي، 

فلكل ح�ســــــور يف العر�س اإحالــــــة على اأمر 

خفي، منه الغياب، وهو املعنى العميق، ومن 

ثم فـ»يف �سوء املنظــــــور ال�سينمائي، جند اأن 

خطاب العر�س امل�رسحي، اإن هو اإل عالمات 

جزئية توؤ�س�ــــــس جمتمعًة العالمَة الكربى كما 

جــــــرى ت�سميتها، وثمة عالئــــــق �سببية تربط 

بــــــني تلــــــك العالمــــــات، ت�ســــــكل يف النهاية 

 .
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املنظومة العالمية للخطــــــاب امل�رسحي«

وهــــــذه املنظومــــــة العالمية ت�سنــــــع م�ساهد 

درامية، تنطلق من تلــــــك العالقات الن�سقية 

بــــــني التقنيات اجلمالية الب�رسية –ال�سمعية 

التي يراها وي�سمعها املتلقي، وهو على يقني 

�سارات. باأنها حتمل في�ساً من الروؤى والإ

من حلظة مكا�سفة العالمــــــة الدرامية، 

تتحقــــــق فاعليــــــة التلقي، ذلــــــك اأن »فاعلية 

التلقي متثل كتلة من العالمات ذات الدللت 

املتعددة، التــــــي يفرت�س اأن يحــــــاول املتلقي 

أبعادها، اأي اأن  حتديدهــــــا و�سرب اأغوارهــــــا وا
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فعال املر�سلة  املتلقي ي�سعى باتــــــاه تلقي الأ

 .
)17(

اإليه �سوب ترجمتها اإىل اأفكار وم�ساعر«

فيتحول امل�ساهد من دور امل�ستهلك للخطاب 

اإىل دور امل�ساهم وامل�سارك فيه، »ول يتم هذا 

مر دون تفاعل حيوي بني املتلقي وخطاب  الأ

العر�س، عرب اإكماله لفراغات العر�س وفك 

. وكل تلك امل�ساهمات التفاعلية 
)18(

�سفراته«

ل تتحقق للمتلقي دون معرفة درامية، ودون 

وعي درامي عميق، هذا الوعي الذي ميكنه 

مــــــن معرفة مرجعيات اخلطــــــاب امل�رسحي، 

وي�ساعــــــده يف اإجنــــــاز قراءة نقديــــــة للن�س 

والعر�س امل�رسحيني، ول�سك اأن غياب الذوق 

اأمام  ح�سا�ــــــس باجلمال �سيكــــــون عائقاً  والإ

املتلقــــــي، فبدون التوحد احلميمي مع كل ما 

هو جميل لن يتمكــــــن املتلقي من ا�ستحداث 

أمــــــام اخلطاب  فــــــادة ا حلظــــــات املتعــــــة والإ

امل�رسحي، وتبقــــــى جدلية املتلقي –امل�رسحي 

مرتبطة ب�سياقــــــات اجتماعية ومتفاعلة مع 

منطلقــــــات معرفية خمتلفــــــة، يجب الوقوف 

عندهــــــا، قبل اأي بحــــــث نقــــــدي، ومن هنا 

ف�سنحــــــاول التوقف عند الروؤيــــــة اجلمالية 

–الدللية للم�رسح الحتفــــــايل، فيما يخ�س 
مفهوم التوا�سل مع اجلمهور /املتلقي، وذلك 

بعد تقدمي خمت�رس لبع�س الروؤى القدمية يف 

تاريخ رحلة اخلطــــــاب امل�رسحي منذ الزمن 

غريقي. الدرامي الإ

�لتجارب �مل�رشحية و�لتو��سل )عند 

غريق و�لعرب( �الإ

ل ميكن اأن نبحث يف امل�رسح املعا�رس، اإل 

بعد قراءة اأهم حمطات تطوره عرب التاريخ، 

غريقي، ويف  بداية من الرتاث امل�رسحــــــي الإ

�سيــــــاق بحثنــــــا يف جمموعة مــــــن الت�ساوؤلت 

املعرفيــــــة حــــــول عالقة اخلطــــــاب باملتلقي 

وانفتاح هــــــذا اخلطاب على �سياقه وح�سور 

كاتب الن�س مع املخــــــرج يف واقع اجتماعي 

�سمــــــاء امل�رسحية  ثقايف، نعــــــود اإىل بع�س الأ

القدميــــــة؛ »ف�سفو كلي�س« اختــــــار امل�ساركة 

يف امل�سهــــــد ال�سيا�سي، وتفاعلت ن�سو�سه مع 

الفل�سفة واخلطابــــــة، وكان ينزع نحو ال�سمو 

بلغته وتراكيبــــــه الدرامية ليحقــــــق اإبداعية 

عملــــــه امل�رسحــــــي، واختــــــار تفاعــــــاًل خا�ساً 

لهة،  مع الــــــرتاث؛ فتجاوز احلديث عــــــن الآ

ن�سان، ومتيز خطابــــــه بالثورية  واكتفــــــى بالإ

وال�رساعية وعدم الياأ�س الوجودي وجعل من 

ن�سان اأهم فكرة  فكرة البحــــــث عن جوهر الإ

ن�سان  لن�سو�ســــــه، فكانت اأعماله ت�ســــــور الإ

الذي يقاوم بحثاً عن الفردية وال�ستمرارية، 

رادة، ويف  من خــــــالل ال�سعور باحلريــــــة والإ

املقابل جند »يوربيد�ــــــس« يعي�س منعزلً بني 

الكتب واملوؤلفات باختالف م�سامينها )فنون، 

فل�سفة، علوم،..( واختار حرية الت�رسف يف 
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املادة الرتاثية، متجاوزاً املقد�سات التاريخية، 

ي ع�رسه بالتمزق الرتاجيدي، نتيجة  حتى �ُسمِّ

التغريات الكبرية التــــــي اأدخلها على امل�رسح، 

واإذا توقفنــــــا عند »اإ�سخيــــــل« فنجده مبتعداً 

ن�سان  عن الف�ساء ال�سيا�سي، وجاعاًل من الإ

يف ن�سو�سه مرغماً علــــــى ال�سمت والثبات 

لهــــــة والق�ساء  أمــــــام القدرة التــــــي متّكن الآ ا

أنه  ن�سان يف م�رسحه، ذلك ا مقدمتان على الإ

ينطلق مــــــن وعي قدا�ســــــي للتاريخ، ومن ثم 

رف�س فكرة النــــــزول مبو�سوع امل�رسحية من 

ن�سان. لهة اإىل الإ
الآ

اإن وقوفنا عند ذلك الثالثي، مل يكن عبثاً 

�ســــــارة لهذا التفاعل بــــــني ال�سياق  واإنا لالإ

ول يف مادة الثاين، من  واخلطــــــاب، وتاأثري الأ

حيث بنائهــــــا ومو�سوعاتهــــــا، فلكل خطاب 

اإبداعي منطلقاته الفل�سفية، كما �سرنى عند 

ر�سطي  الوقفــــــة املوجزة عند امل�رسحــــــني الأ

والربيختي.

 يطمح اإىل حتقيق 
)19(

ر�سطي فامل�ــــــرسح الأ

التطهري لدى املتلقي، فيتخل�س من اخلوف 

بحاث النف�سية احلديثة  وي�سبح متزناً، ويف الأ

ا�ستمل التطهري املكبوتات والرغبات احلبي�سة 

يف النف�س الب�رسيــــــة، »والتطهري يعتمد على 

التعرف والتعرف عملية معرفية، اأي عملية 

حــــــداث التي تقع  ترتبــــــط بالفهم الكامل لالأ

أمــــــام امل�ساهد، وبهذا يكــــــون للتطهري معنى  ا

 ،
)20(

معــــــريف اأعمق مــــــن معناه النف�ســــــايل«

وهو نــــــاجت عن تفاعل حميمــــــي بني املتلقي 

واخلطاب امل�رسحي. يجتمع فيه النفعال مع 

املعرفة، وحتدث اهتزازات نف�سية كبرية عند 

أو م�ساعره  املتلقي. تدفعه اإىل تاوز عقده ا

امل�سطربــــــة، وهنــــــا تظهر اأهميــــــة التقنيات 

أثــــــري يف نف�س ووعي املتلقي  الدرامية يف التا

نــــــه بامل�ساهــــــدة »تتوالد املعاين  امل�ساهــــــد، لأ

والهتمامات  والدوافع  هداف  والأ فكار  والأ

لــــــدى املتلقي، ومن ثم يقوده الفعل امل�رسحي 

بــــــل الن�ساط امل�رسحي كله –مبا ي�ستمل عليه 

من اإ�ســــــاءات و�ســــــوت ومو�سيقــــــى وديكور 

وغريهــــــا نحــــــو حالــــــة خا�ســــــة مــــــن الفهم 

. واإذا حتدثنا بلغة البعد التداويل 
)21(

الكامل«

 لقلنا 
)22(

للبالغــــــة من منظور »هرني�س بليت«

اإن العالقة التوا�سلية بني املتلقي واخلطاب 

ر�سطي، اأو يف امل�رسحيات ذات  يف امل�رسح الأ

ر�سطي هــــــي عالقة ذات مق�سدية  املنزع الأ

تهييجية تبحث عن النفعالت العنيفة التي 

ت�سيب املتلقي.

اأما امل�رسح الربيختي امللحمي فقد تاأ�ّس�س 

على اإثارة الفكر ولي�س ال�سعور، فكان بعيداً 

عن ا�سرتاتيجية تهييج املتلقي على امل�ستوى 

أراد بريخــــــت  النفعــــــايل العاطفــــــي، لقــــــد ا

)1898-1956( مل�رسحه اأن ي�سائل العقل واأن 

أراد مل�رسحه –كذلــــــك- اأن يتوا�سل  يهــــــزه. وا
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مع املتلقي /الفكر ولي�س املتلقي/ امل�ساعر، 

بــــــل »اإن م�رسحياته تتحول فيها امل�ساعر اإىل 

وقائع يراهــــــا املتفرج ويواجههــــــا ليدر�سها. 

يف حني كانت امل�رسحيــــــات قبله مبنية على 

ال�سعور فح�ســــــب، ول يفرت�س يف م�رسحياته 

أنه غري  ن�سان قد اأحيط علماً بجوانبه وا اأن الإ

قابل للتغيري، بــــــل فيها مو�سوع بحث، متغرّي 

ويتفاعل املتلقي 
 )23(

دائماً ومبعث تغرّي لعامله«

مع هذا امل�ــــــرسح تفاعاًل يقارب اأخذ الدر�س 

نــــــه يدفــــــع اإىل التاأمل والبحث  التعليمي، لأ

مــــــور فيما بينها و�سولً  العقالين وقيا�س الأ

حــــــداث )الف�سول( يف  للدللة، فانقطاع الأ

م�رسحية )دائرة الطبا�سري القوقازية( لربخت 

يجاد الرابط بني  يدفع امل�ساهد اإىل التفكري لإ

حــــــداث، ق�سد التمكن مــــــن معرفة معنى  الأ

اخلطــــــاب امل�رسحي، هذا املعنى هو اأن ال�رس 

أ�ساليب خمتلفة،  موجود يف كل مكان، ويتخذ ا

وهنــــــا »تبدو العالقــــــات الجتماعية فا�سدة 

معوقة ت�ستدعي الثورة ال�ساملة، فالعالقات 

حداث يف تلك امل�رسحية حمكمة، تبني  بني الأ

يقاع الذهني  عن نوع من الوحدة الفكرية والإ

.
)24(

ول وهلة« واإن كانت ل تبدو جلّية لأ

وهذا الوعــــــي الربيختي يحيلنا على بعد 

تداويل بالغــــــي هو املق�سديــــــة الفكرية يف 

غر�سها التعليمي وكذلك احِلجاجي، باعتبار 

اخلطاب امل�رسحي يقــــــدم للمتلقي معلومات 

عن ق�سايا اإن�سانية، كما يرغمه على العودة 

اإىل العقــــــل لتقدمي احلجــــــج الربهانية على 

اإ�سكالت وجودية هامة.

ر�سطي  وبعد مــــــا �سبق جند اأن امل�رسح الأ

داً  يُدخل امل�ساهد يف املوقــــــف امل�رسحي مزوِّ

حا�سي�س والتجارب النفعالية، بينما  اإياه بالأ

امل�ــــــرسح امللحمي الربيختي يجعــــــل امل�ساهد 

مالحظاً، ي�ستعد لتخــــــاذ القرارات وقراءة 

فــــــكار املت�سارعة ومعرفتهــــــا، فماذا عن  الأ

التجربة التوا�سلية يف امل�رسح الحتفايل؟

ميكن اأن جنيــــــب عن ذلك ال�ســــــوؤال اإذا 

أنا اأهم النقاط التــــــي تتفاعل مع املتلقي  قرا

ول »�سدر �سنة  يف بيــــــان امل�رسح الحتفايل الأ

 حيــــــث دافــــــع عن روؤيتــــــه الكاتب 
)25(

»1979

والناقد املغربي عبد الكرمي بر�سيد اإىل جانب 

خمرجــــــني وممثلني مغربيــــــني،وكان املنطلق 

ثقافياً يتاأ�س�س على مرجعية ح�سارية ترف�س 

نها  �س�ــــــس التي قام عليها امل�رسح العربي لأ الأ

منف�سلة عن هوية املجتمع وتاريخه الثقايف. 

لكن، لنعود جمدداً اإىل اإ�سكالية التوا�سل، فما 

هي البدائل اجلمالية الدللية التي يقدمها 

خطاب امل�رسح الحتفايل يف عالقته باملتلقي 

/اجلمهور العربي؟

اإن هذا امل�ــــــرسح يحمل ت�ســــــوراً جديداً 

ن�ساين، والحتفالية  لكل �سيء يهم الوجود الإ

عنده هي التعبري احلر والتلقائي عن احلياة 
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وهــــــي يف حالة الفعل واحلركــــــة ل يف حالة 

الثبــــــات وال�سكون، لذلك رف�ــــــس القول باأن 

ذوق اجلمهور ثابت غري متغري، وهذا لعوامل 

الظروف الزمنيــــــة واملكانية املتغرية، اإ�سافة 

اإىل ارتباطــــــات ثقافيــــــة واجتماعية يتفاعل 

ن�سان /اجلمهــــــور، ومن اأهم مبادئ  معها الإ

�سا�س موعداَ  الحتفالية اعتبار امل�ــــــرسح بالأ

عاماً للقاء فئات اجتماعية خمتلفة ومتباينة، 

بعاد  ولغة الحتفال هي لغة جماعية توؤ�س�س لأ

وجدانية وفكرية، وهنا يرتفع ال�سوت املنادي 

باأن امل�رسح تظاهرة �سعبية عامة وهنا تتجلى 

حركية الفعل امل�رسحي وهي تقوم على الفعل 

داب  التحــــــرري، مبعنى حترير الفنــــــون والآ

وال�سناعــــــات التــــــي يتم اإبداعهــــــا، فال قيد 

للقواعد ول �سلطة للمقايي�س الكال�سيكية يف 

بداعية.. لذا فعلى املمثل اأن  عمال الإ بناء الأ

قنعــــــة، واأن يتجاوز املفاهيم  يخرق حدود الأ

ال�سكلية للعمــــــل امل�رسحي فال م�ساحيق، ول 

اأ�سواء، ول ديكور، ول مو�سيقى.. باخت�سار 

ل تخطيط.

وامل�رسح الحتفــــــايل ل يلغي عالقة الفن 

بال�سيــــــاق، فهو يطمــــــح اإىل اأن ير�سد جوهر 

أ  أمــــــا التاريخ، فاإنه يحــــــاول اأن يقرا الواقع، ا

جل �سناعــــــة تاريخ اآخر  روحــــــه وفل�سفته، لأ

مغاير، وي�ساف اإىل ذلك، اهتمام الحتفالية 

بالــــــرتاث، وكاأنهــــــا تريــــــد اأن توؤ�س�س لعالقة 

حميمية مع املتلقــــــي، من خالل توظيف كل 

اأبجدياتــــــه التوا�سليــــــة يف واقعــــــه، فامل�رسح 

�سا�س؛ يتفاعل مع  الحتفايل م�رسح �سعبي بالأ

روح ال�سعب وي�ستفيــــــد من خمزونه الثقايف، 

ن هذا  بكل عنائه و�سحره )�ســــــكاًل وروؤية( لأ

الرتاث وليد �رسعي للوجدان ال�سعبي، ويحمل 

الحتفال روؤية التغيري والتجاوز، فيجب على 

امل�ساهد اأن يتزعزع داخله، ليجب اأن يركن 

اإىل فجائعــــــه، ومن هنا تتجــــــاوز الحتفالية 

مة  آفــــــاق الأ حــــــدود العر�ــــــس، لتنفتح على ا

العربية، ذلك اأن امل�رسح الحتفايل يعلي من 

ن�سان الــــــذي ياأتي من عمق اأوجاعه  �ساأن الإ

لريفع لــــــواء امل�سادمــــــة، وينتقل مــــــن املاأمت 

واأ�سوات النحيب يف زمن القتل، نحو اأعرا�س 

واأ�سوات الزغاريد يف زمن الحتفال، احتفال 

اللغة، احتفال الفكرة، احتفال ال�سخ�سيات 

امل�رسحية، احتفــــــال العر�س امل�رسحي الذي 

هو مبثابة احتفال العر�س احلياتي.

واإذا عدنــــــا من جديــــــد اإىل بيان امل�رسح 

أ دعــــــوات للعــــــودة اإىل  الحتفــــــايل، ف�سنقــــــرا

اجلمهــــــور، ودفــــــاع عــــــن ال�سعــــــب، حتى اإن 

الحتفاليــــــة هــــــي موؤ�س�ســــــة �سعبيــــــة حترتم 

اجلمهور وت�رسكه وحتاوره وتعرب عن وجدانه 

وق�سايــــــاه، لذلــــــك جند امل�ــــــرسح الحتفايل 

يتخذ �سكاًل مفتوحاً فال �ستائر ول حواجز، 
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وهذا لتاأ�سي�س الندماج مع اجلمهور، بل اإن 

ح�ــــــرست الو�سائل الدرامية امل�ساعدة،  فهي 

تركب مب�ساهمة اجلمهور وم�ساركته.

هذه بع�س العالمات التوا�سلية يف امل�رسح 

زمــــــان واختالف الثقافات، و  عرب تطور  الأ

بداع وال�سياق  أينا �سعوبة الف�سل بني الإ قد را

أنتجه، فاملبدع يتفاعل وياأخذ اأبجديات  الذي ا

�سناعــــــة امل�ساهد، ول ميكن فهــــــم امل�ساهد 

فوق اخل�سبة مــــــن دون وعي درامي ومعرفة 

بخ�سو�سية �سياق اخلطاب، وتتمثل فاعلية 

تلّقــــــي امل�ساركة يف العر�ــــــس واإنتاج العالمة 

الدرامية.
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�سالمي  نلقي ال�سوء يف هذا البحث على علم من اأعالم الطب العربي الإ

الذي ظهر بفرتة كانت تدعى خطاأً بفرتة النحطاط، ل بل ظهر فيها العديد 

أّلف������وا و�سنفوا واأ�سافوا اإىل العل������وم الكثري وذلك يف فرتة  عالم ممن ا
م������ن الأ

العه������د العثماين، فه������ذا طبيبنا �سالح بن ن�رص اهلل احللب������ي الذي تنقل بني 

أبرز من  حل������ب والق�سطنطيني������ة، وتويف)�سنة1081ه�������/1670م(، يعترب م������ن ا

طبيب وباحث يف تاريخ العلوم الطبية. ❁❁

ò

�سالح ن�رص اهلل بن �سّلوم احللبي

حكيم با�سي ال�سلطنة العثمانية

د. حممد يا�رس زكّور

❁
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ظه������ر يف تل������ك الفرتة وو�ض������ع م�ؤلفاته التي 

�ضن�ضتعر�ضها، فكانت م������ن اأهم امل�ؤلفات يف 

ع�رصها. هذا اإ�ضافة اإىل دور من ترجم من 

اللغة الرتكية اإىل العربية اأمثال حممد الرّي�س 

الغ������زي الذي يظه������ر العالق������ة ال�ثيقة بني 

تراك وال�ضيما يف العهد العثماين  العرب واالأ

الذي يعترب امتداداً لعه�د احل�ضارة العربية 

�ضالمية، والت������ي كان للعثمانيني دور بارز  االإ

يف املحافظ������ة على هذه احل�ض������ارة ومتابعة 

ألَِقه������ا، ولعل امل�ؤمتر ال������ذي عقد م�ؤخراً يف  ا

دم�ضق )22-25 حزيران 2009( ح�ل القد�س 

يف العه������د العثماين، وكان يل �رصف امل�ضاركة 

فيه مب��ض�ع ح�ل »اأطباء وبيمار�ضتان القد�س 

ألقى اأ�ض�������اء �ضاطعة  يف العهد العثم������اين« ا

عل������ى دور العثمانيني واهتمامه������م مبتابعة 

�ضالمية يف القد�س  م�ضرية احل�ضارة العربية االإ

وغريها من البلدان التي كانت حتت احلكم 

العثماين.

رئي�س اأطباء ال�سلطنة العثمانية

�ضالح ب������ن ن�رص اهلل احللب������ي احلنفي، 

طباء بحلب  ويعرف باب������ن �ضلّ�م؛ رئي�������س االأ

ث������م بالق�ضطنطينية، حكي������م با�ضي ال�ضلطنة 

العثماني������ة، ون������دمي ال�ضلط������ان حمم������د بن 

أ�ضه������ب امل�ؤرخ�������ن يف مدح������ه  ، ا
)1(
اإبراهي������م

: اأظهر يف فنــــــون الطب كل معنى 
)2(

وقالــــــوا

غريب، ورّكبها مبقدمــــــات ح�ّسه كل تركيب 

مرا�س من  أنتــــــج ا�ستخــــــراج الأ عجيــــــب، فا

اأوكارها، وكان كل طبيب يعجز عن اإظهارها، 

كان للطفــــــه اإذا ج�ــــــسّ نب�ســــــاً يعطيــــــه روح 

رواح، ويفعل لرقته يف النفو�س ما ل تفعله  الأ

فاق، ووقع على كمال  الراح، �ساع ذكره يف الآ

ف�سله التفاق. وباجلملــــــة فجميل ف�سائله 

مما تقت�رس عن و�سفه جمل العبارات. 

�سورة رقم )1( ر�ســــــم تخيلي ل�سالح بن 

ن�رس اهلل.

�ســــــورة رقم )1اأ( حممد خــــــان الرابع بن 

اإبراهيم. 

ومدحــــــه �سعــــــراء ع�ــــــرسه منهــــــم؛ عبد 

الباقي بن اأحمد ال�سّمان الدم�سقي بق�سيدة 

مطلعها:

�لذكر ي�ستفتح  �هلل  بعد  بذكرك 

�أم��ر وال  نهي  ن  �الآ ل�����س��و�ك  فما 

�سرتقى �ل�سقيم في�ستفى وبا�سمك يمُ

به وي�سحرّ �لغيث �أو يبطل �ل�سحر

ن�ساأته:

فوائــــــد  خمطــــــوط   )2( رقــــــم  �ســــــورة 

الرحتال
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ولــــــد �سالح بــــــن �َسلّوم بحلــــــب ون�ساأ بها 

أكابر �سيوخهــــــا، وا�ستغل بالعلوم  أخــــــذ عن ا وا

العقلية وجّد يف حت�سيلها يف الليل والنهار، 

حتى بــــــرع وغلب عليه الطــــــب، وكان ح�سن 

ال�سوت طيــــــب املغنى، عارفاً باملو�سيقى، ثم 

طباء بحلــــــب، ومل يزل على  تــــــوىل م�سيخة الأ

تلك احلال حتى رحل اإىل ق�سطنطينية الروم 

واختلط بكربائهــــــا وا�ستهر اأمره بينهم، ونا 

حظه حتى و�سل خــــــربه اإىل ال�سلطان حممد 

بن اإبراهيم خــــــان فا�ستدعاه واأعجبه لطف 

طباء واأعطاه رتبة  طبعه، ف�سرّيه رئي�ــــــس الأ

قبال  ق�ساء ق�سطنطينية، وقربه وبلغ من الإ

ونفوذ الكلمة مبلغاً رفيعاً. وكان يح�رس درو�س 

�سالم يحيى املنقــــــاري، ويورد عليه  �سيــــــخ الإ

ما له مــــــن املناق�سات فيعجز عن جوابها كل 

احلا�رسين، وذكاوؤه يف الروم ل ينكر، وهو يف 

أ�سهــــــر من اأن يذكر. وكانت  الف�سل عندهم ا

 وهو يف خدمة 
)3(

وفاته مبدينــــــة يني �سهــــــر

ال�سلطان �سنة اإحــــــدى وثمانني واألف، وقيل 

بالق�سطنطينية. 

ماآثره وموؤلفاته:

يعترب �سالح بن ن�رس اهلل احللبي اجلامع 

بني الطــــــب القدمي والطــــــب احلديث؛ فهو 

أ باإدخال الرتاكيــــــب الكيميائية  اأول من بــــــدا

فرجن حني ترجم كتــــــاب براكل�سو�س  عــــــن الإ

»الطب اجلديد الكيميائي«، وكتاب قروليو�س 

»الكيمياء امللكيــــــة« اإىل العربية، واإ�سافة ملا 

مرا�س،  كان يعتمده، يف ت�سنيف ومعاجلة الأ

أبقراط  أمثــــــال؛ ا طباء القدماء ا آراء الأ مــــــن ا

�سالميني  طباء الإ وجالينو�س وغريهمــــــا، والأ

نطاكي وغريهم،  كابن �سينا والرازي وداود الأ

فرجن ملا  آراء اأطباء الإ أ باإدخــــــال ا أنه بدا نرى ا

كان لــــــه بهم من �سلــــــة ومتابعة واطالٍع على 

أمثــــــال؛ براكل�سو�س رئي�ــــــس اأطباء  أرائهــــــم ا ا

 ،
)4(

�سابقاً( )اجلرماين  ال�سوي�رسي  الكيماوية 

و�سنارتو�س اجلرماين، وقروليو�س اجلرماين، 

�سباين،  الأ ويوبرتو�س  الفرن�ســــــاوي،  واأنطون 

نكليزي وغريهم.  ويوحنا الإ

�سورة رقم )3( خمطوط الكيمياء امللكية، 

ن�سخة معهد طوكيو.

ولعــــــل اأهم ما تركه لنا ابن �َسلّوم احللبي 

-رحمــــــه اهلل- اكت�ساُفه وت�سنيُفه للكثري من 

مرا�ــــــس احلديثة اجلديدة، وكذلك الكثريُ  الأ

دوية اجلديدة املفــــــردة واملركبة التي  من الأ

مرا�س؛ مر�س  وجدت يف موؤلفاته، من هذه الأ

نكليزي(، وت�سنيفه  احلمى الَعَرقّية )الَعَرق الإ

ربعة  فرجني )Syphilis( الأ ملراحل الداء الإ

املعروفة حالياً، ف�ساًل عن ذكره لختالطات 



�سالح ن�رص اهلل بن �سّلوم احللبي

العـــــــــــــــــــــــــــــــدد  559  ني�ســـــان  762010

مرا�س احلديثة  ل حت�سى لهذا الداء، ومن الأ

اأي�ساً و�سف مر�ســــــاً ي�سمى بليكا )Plica(؛ 

وهو مر�س ي�سيب ال�سعر واملفا�سل، ومر�س 

�سقربــــــوط )Scurvy( واملعــــــروف حاليا  الإ

ب�سبب نق�س فيتامــــــني )C(، وغري ذلك من 

مرا�س.   الأ

دويــــــة املفردة واملركبــــــة التي مل  ومــــــن الأ

تعرف مــــــن قبــــــل ورد يف موؤلفاتــــــه الكثري، 

ومنهــــــا؛ جالبا وهو جذر نبــــــات يوؤتى به من 

أمــــــريكا(، غوتا غنيا  بــــــالد الدنيا اجلديدة )ا

 ،
)5(

وهــــــو �سمغ يوؤتى به من بالد جني ماجني

فرجن وهو معجون  ديا �سنتا كذا ا�سمه عند الإ

اجلواهر، حطب القدي�سني الذي يوؤتى به من 

بالد الدنيــــــا اجلديدة، وا�ستخدام ورق التبغ 

يف تركيب الكثري مــــــن املراهم، وكذا ع�سري 

ورقه، وغري ذلك. 

ومن �سعره قوله:

�سقاين م��ن �أه���وى ك��ل��ون خ��دوده

مذ�عا �لقلوب  ���رش  ي��ري  م��د�م��ًا 

بريق يف كاأ�س حاننا ومذ �سبب �الإ

�سماعا �حلباب  در�وي�����س  �أق��ام��ت 

)6(
موؤلفاته:

1- برء ال�ساعة يف الطب.

2- الطب اجلديد الكيميائي لرباكل�سو�س، 

ملاين، اللذين  والكيمياء امللكية لقروليو�س الأ

ــــــوم اإىل العربية، حققهما  ترجمهمــــــا ابن �سلّ

 )رحمه اهلل(. 
)7(

الدكتور كمال �سحادة

ن�سان:  تقان يف تدبري بدن الإ 3- غاية الإ

أربع مقالت؛ �سنذكرها  ألــــــف الكتاب من ا ويتا

لحقاً. 

ن�سان:  4- غاية البيــــــان يف تدبري بدن الإ

أربع  ألــــــف مــــــن مقدمــــــة يف حد الطــــــب وا يتا

أي�ساً، �سنذكرها لحقاً.  مقالت ا

تقان، وغايــــــة البيان،   غايــــــة الإ
ّ
وكتابــــــي

ي�سرتكان يف معظم املقالتني الثالثة والرابعة، 

وىل والثانية، لذلك  ويختلفان يف املقالتني الأ

فبع�س املوؤرخــــــني عّد الكتابني كتاباً واحداً، 

ومنهم مــــــن جعل املقالتــــــني الثالثة والرابعة 

تقان كتاباً منف�ساًل. ومنهم من  من غايــــــة الإ

جعل الطب »اجلديد الكيميائي«، و»الكيمياء 

امللكيــــــة« الق�ســــــم الرابــــــع من كتــــــاب »غاية 

 
)8(

تقان«. الإ

كمــــــا يوجد خمت�ــــــرس بعنــــــوان: »�سابط 

ن�ســــــان املنتخب من غايــــــة البيان«  �سحة الإ

لل�سيد حممد دروي�س �سنة 1170هـ يف )51( 

  
)9(

ورقة.

تقــــــان، وغاية البيان يف تدبري   )غاية الإ

ن�سان( بدن الإ
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واإننــــــي اإذ قمت بجمع هذيــــــن الكتابني 

وحتقيقهمــــــا واخت�سارهمــــــا يف كتاب واحد 

مرا�س احلديثة  أ�سميته »الفوائد الفريدة والأ ا

اجلديــــــدة«، حيــــــث باعتقــــــادي اأن الكتابني 

مكمــــــالن لبع�سهما البع�س، ثــــــم اإن الكثري 

مــــــن امل�سميات واملفردات اجلديدة يف »غاية 

تقان« م�رسوحة يف »غاية البيان«،  الإ

�لن�سخ �مل�ستخدمة يف �لتحقيق

ن�سان،  تقان يف تدبري بدن الإ 1- غاية الإ

ن�سخــــــة ويل الديــــــن يف املكتبــــــة ال�سليمانية 

با�ستانبول برقم 2520. عدد اأوراقها )317( 

ورقة. كتبت �سنة 1143هـــــــ. وهي من اأكمل 

ربع.  واأجمــــــل الن�سخ حيث حتوي املقالت الأ

وهي ن�سخة منقولة عن خط امل�سنف، فهي 

مــــــن اأقدم الن�سخ، وهذا مــــــا ثبت يف حا�سية 

وىل من املخطوط قــــــول النا�سخ:  الورقــــــة الأ

»وبعد فهذا كتاب جمعتنا فيه قوانني تركيب 

دوية اإلخ.. �سح حرر من خط امل�سنف«. 
الأ

ويلي هذه الن�سخــــــة ر�سالة يف احلميات 

الرديئة والوبائية والوبــــــاء والطاعون وبيان 

اأعرا�سها واأعرا�س حميات العفونة ملرقادو�س 

أي�ساً ر�سالة يف  أ�سبانية، ويليها ا الطبيــــــب يف ا

�سقربوط. وتفــــــردت هذه الن�سخة  مر�س الإ

بهاتني الر�سالتني. 

�ســــــورة رقــــــم )4( بداية خمطــــــوط غاية 

تقان ن�سخة ويل الدين. الإ

ن�سان؛  تقان يف تدبري بدن الإ 2- غاية الإ

ن�سخة خا�سة حمفوظة لــــــدى ورثة الطبيب 

جورجي حكيم املتوفى يف اإدلب �سنة 1904م. 

عدد �سفحاتها 341 �سفحة، ل يوجد تاريخ 

أو ا�ســــــم النا�سخ، وحتــــــوي املقالتني  الن�ســــــخ ا

الثالثة والرابعة.

تقــــــان ن�سخة  �ســــــورة رقــــــم )5( غاية الإ

جورجي حكيم.

ن�سان؛  تقان يف تدبري بدن الإ 3- غاية الإ

ن�سخــــــة املكتبة الطبية الوطنيــــــة بوا�سنطن، 

برقــــــم MS A13، عدد اأوراقها 172 ورقة، 

النا�ســــــخ �سمعــــــي م�سطفى �سنــــــة 1162هـ، 

وحتوي املقالتني الثالثة والرابعة. 

تقــــــان ن�سخة  �ســــــورة رقــــــم )6( غاية الإ

وا�سنطن.

ن�سان؛  4- غاية البيــــــان يف تدبري بدن الإ

�سد بدم�سق  ن�سخــــــة الظاهرية يف مكتبــــــة الأ

برقــــــم 7108، عدد اأوراقها 160 ورقة. �سنة 

الن�سخ 1259هـــــــ على يد مرتجمها ونا�سخها 

حممد بن �رسيف احللبي.

�ســــــورة رقــــــم )7( غايــــــة البيــــــان ن�سخة 

الظاهرية. 
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ن�سان؛  5- غاية البيــــــان يف تدبري بدن الإ

ن�سخة املكتبــــــة الطبية الوطنيــــــة بوا�سنطن 

برقــــــم MS A12، عــــــدد �سفحاتهــــــا 262 

�سفحــــــة. مقدمتهــــــا تختلــــــف عــــــن مقدمة 

ن�سخة الظاهرية، ومل يذكر فيها ا�سم النا�سخ 

خر.  واملعّرب، ومبتورة الآ

�ســــــورة رقــــــم )8( غايــــــة البيــــــان ن�سخة 

وا�سنطن.

كمــــــا يوجــــــد لدينا ثــــــالث ن�ســــــخ باللغة 

العثمانيــــــة )غايــــــة البيــــــان يف تدبــــــري بدن 

ن�سان( ؛ ن�سخة يو�ســــــف اآغا بقونية برقم  الإ

6354، ن�سخــــــت �سنة 1139هـ على يد ح�سن 

بن عمر.

�سورة رقم )9( غاية البيان تركية ن�سخة 

قونية.

 ون�سخــــــة دار الكتب القوميــــــة بالقاهرة 

برقم 379/طب تيمور، ن�سخت �سنة 1133هـ، 

ول يوجد ا�سم النا�سخ. 

�ســــــورة رقــــــم )10( غاية البيــــــان تركية 

ن�سخة تيمور.

ون�سخة املجل�س الوطني للثقافة والفنون 

خر. بالكويت برقم 16402. مبتورة الآ

أ( غايــــــة البيان تركية  �سورة رقــــــم )10 ا

ن�سخــــــة املجل�ــــــس الوطني للثقافــــــة والفنون 

بالكويت برقم 16402

تقان تو�سيف كتاب غاية �الإ

اإن هــــــذا الكتاب مل يظهر بالفعل يف حياة 

موؤلفــــــه �سالح بن ن�ــــــرس اهلل احللبي، حيث 

وافته املنية- رحمه اهلل- قبل اإمتامه، لذلك 

فقد خطر لولده يحيى اأفندي- رحمه اهلل- 

ثر اجلليــــــل وترتيبه وتهذيبه،  تكميل هذا الأ

ــــــة يف الدولة  اإل اأن منا�ســــــب الق�ساء العلّي

أبا  العثمانية �سغلته عن ذلــــــك، فاأمر اأحمد ا

 اأن يرتب الكتــــــاب على مقالت 
)10(

�سعــــــاد الإ

ربع  أبــــــواب، فرّتبه على املقالت الأ وف�سول ا

تقان يف  ال�سابقة الذكــــــر، و�سّماه »غايــــــة الإ

ن�سان«. وهذا ما ورد يف فاحتة  تدبري بدن الإ

الكتاب. وللكتاب ن�سخ اأخرى متعددة.

حمتويات �لكت���اب: يحتوي الكتاب على؛ 

أراد  وىل يف كليات يحتاج اإليها من ا املقالة الأ

اأن يــــــزاول اأعمال الرتكيــــــب، واملقالة الثانية 

قرباذين اجلامع يف املركبات، واملقالة  يف الأ

مرا�ــــــس املخت�سة بكل ع�سو،  الثالثــــــة يف الأ

مرا�س التي ل تخت�س  واملقالة الرابعة يف الأ

بع�سو.

كت���اب غاي���ة �لبي���ان يف تدب���ري بدن 

ن�سان �الإ

وله 
 )11(

هذا الكتــــــاب اأ�سله باللغة الرتكية

ن�سخ عديــــــدة، وترجمــــــه اإىل العربية حممد 

الرّي�ــــــس الغــــــزي )املتوفى �سنــــــة 1130هـ يف 
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القد�ــــــس ال�رسيف(، ذكره املــــــرادي يف »�سلك 

الــــــدرر« بقولــــــه يف معر�ــــــس ترجمته ملحمد 

الرّي�ــــــس الغزي: وعّرب »غايــــــة البيان« التي 

)12(
باللغة الرتكية.

أي�ســــــاً حممد بن  ثــــــم ترجمه فيمــــــا بعد ا

 وللكتاب 
)13(

�رسيــــــف احللبي �سنة 1259هـــــــ.

ن�سخ اأخرى متعددة. 

حمتويــــــات الكتاب: يتاألف من مقدمة يف 

وىل:  أربع مقالت؛ املقالة الأ تعريف الطب، وا

�سبــــــاب ال�رسورية )الهواء واملاء  يف تدبري الأ

والنــــــوم.. اإلخ(. املقالــــــة الثانية يف املفردات 

وهي مرتبة ح�سب حروف املعجم، واملركبات. 

أ�س اإىل  مرا�ــــــس من الرا املقالة الثالثة يف الأ

مرا�س التي  القــــــدم. املقالة الرابعــــــة: يف الأ

لتخت�س بع�سو. 

 �أه����م����ي����ة �ل����ك����ت����اب �ل���ت���اري���خ���ي���ة 

و�لعلمية

اإن اأهميــــــة كتــــــاب غاية البيــــــان اأو غاية 

ن�ســــــان تكمن يف  تقــــــان يف تدبــــــري بدن الإ الإ

كونه من اأواخر الكتــــــب املو�سوعية ال�ساملة 

يف الطب العربي، ف�ساًل عن كونه يجمع بني 

�سالميني واأطباء  طباء القدمــــــاء والإ آراء الأ ا

فرجن، فهو كتاب ظهــــــرت فيه مكت�سفات  الإ

فريــــــدة من اأدوية مفردة اأو مركبة، واأمرا�س 

ول  جديــــــدة و�سفها املوؤلف )رحمــــــه اهلل( لأ

مــــــرة، اإ�سافة اإىل مــــــا متَّ اكت�سافه يف و�سف 

مرا�س املعروفة، وكان يوؤكد اأن  ومعاجلــــــة الأ

ذلك مل يذكره املتقدمون، ومن اأمثلة ذلك: 

جالبا

�ســــــورة رقم )11( الورقة 20/و من غاية 

البيان ن�سخة الظاهرية.

دوية التي مل توجد يف  هذا من جملــــــة الأ

كتــــــب املتقدمني، ويوؤتى به مــــــن بالد الدنيا 

اجلديــــــدة، وهو �رس�س �رسيف، حــــــار ياب�س، 

ومقــــــدار �رسبته مــــــن ن�ســــــف اإىل درهمني، 

على راأي الطبيــــــب، وينفع من اأوجاع الراأ�س 

)14(
واخلنازير، ويقطع النزلة القدمية..

 �لنبي(
)��(

حطب �لقدي�سني )�سجر

�ســــــورة رقــــــم )12( غاية البيــــــان ن�سخة 

وا�سنطن )�سجر النبي(

دوية التي مل يذكرها  وهذا من جملــــــة الأ

طبــــــاء املتقدمــــــون يف كتبهــــــم، حيــــــث مل  الأ

فرجن  يدركونها، فهذا اجلزء اأظهره اأطباء الإ

من بالد الدنيا اجلديــــــدة، وا�سمه يف ل�سان 

فــــــرجن لينو �سانتو،  اأهلها غياقــــــو، وعند الإ

ومعناه ال�سجرة املباركة، وينبت �سجره بكرة 

يف تلك الديار، وورقه ي�سبه ل�سان الع�سفور، 

ويوؤتى به اإىل جميــــــع البالد من تلك الديار، 



�سالح ن�رص اهلل بن �سّلوم احللبي

العـــــــــــــــــــــــــــــــدد  559  ني�ســـــان  802010

حتــــــى اإىل الق�سطنطينيــــــة، ويعملــــــون منــــــه 

ن�سابــــــات لل�سكاكــــــني واأم�ساطــــــاً، وهو حار 

رطب، وهــــــو �سجر �سلب ثقيل، ظاهره مييل 

اإىل ال�سفار، وداخله اإىل ال�سواد، حتى اإن بع�س 

بنو�س، واأف�سله ما  اأهل تلك الديار يظنونه الأ

كان مت�سفاً بهذه ال�سفات، وله دهن بداخله 

ي�سعــــــل كامل�سباح، وق�رسه حار ياب�س، وطعمه 

فيــــــه مرار قليل يلذع ال�سفــــــة والدماغ، ملني 

وجمفف، ويرقق غليظ الأخالط، ومطبوخه 

)16(
يدر البول �رسباً،..

معجون �جلو�هر

�ســــــورة رقــــــم )13( غاية البيــــــان ن�سخة 

وا�سنطن- معجون اجلواهر.

فــــــرجن ديا�سنتــــــا، وهذه  ا�سمه عنــــــد الإ

طباء املتقدمني،  الن�سخة مل توجد يف كتب الأ

فاإن تركيب هذا املعجون نفعه عظيم وقدره 

جليل، ينفع من اأمرا�ــــــس ال�سوداوية، ويدفع 

اخلفقــــــان والغ�سي، ويقوي بــــــدن من كادت 

ت�سقــــــط قوته من احلّميــــــات، وي�ستعمل منه 

أيام الوبــــــاء والطاعــــــون،.. ون�سخة هذا  يف ا

أربعة و�ستون �سكاًل،  فــــــرجن ا املعجون عند الإ

فاخرتنا هذا النــــــوع وذكرته يف كتابي هذا، 

فرجن  و�سفته: ياقوت اأ�سفر؛ الذي ت�سميه الإ

ديا�سنتــــــا، ولذلك �سمي هــــــذا املعجون بهذا 

)17(
ال�سم،..اإلخ.

)��(
�سقربوط د�ء �الإ

تقان ن�سخة ويل  �سورة رقم )14( غاية الإ

الدين- ا�سقربوط.

هذا ا�سم مر�س مل يذكره اأحد من اأطباء 

فرجن يف كتبهم  �سالميني، واإنا ذكــــــره الإ الإ

أ، و�سببه  فقالوا: هذا مر�س �ســــــوداوي املبدا

�سدة يف املا�ساريقا، وهو �سوء القنية، خللط 

�سوداوي �سمــــــي اجلوهر، ينت�ــــــرس يف جميع 

البــــــدن مع �سيــــــق ال�سدر والنف�ــــــس، ويتغري 

لون البدن اإىل الكمودة، وقروح يف ال�ساقني، 

أكــــــر عرو�سه يف  وف�ســــــاد اللثــــــة وتعفنها، وا

الفلمنك، والنم�ســــــة، وبالد اليمن واحلجاز. 

طباء يف هذا املر�س؛ فمنهم  وقد اختلف الأ

أنه مر�س حادث مل يذكره اأحد  من ذهب اإىل ا

أنه مر�س  من املتقدمني، ومنهم من ذهب اإىل ا

قــــــدمي وقد ذكر يف كتب املتقدمني لكن على 

مرا�س الطحال ومل يدرجوا  �سبيل التبعيــــــة لأ

له بابــــــاً خم�سو�ساً وعالجــــــاً خم�سو�ساً يف 

أ�سار اإليــــــه ال�سيخ الرئي�س  كتــــــب من تقدم. وا

 فقــــــال يف اأمرا�س 
)19(

ابــــــن �سينا يف القانون

الطحــــــال: وقــــــد يكر معها قــــــروح ال�ساقني 

أ�سفل، وتاآكل  لغلــــــظ الدم وثقله وهبوطه اإىل ا

�سنان لف�ساد البخار ال�ساعد. قال  اللثة والأ

�سناروتو�ــــــس: الذي ذكــــــره الرئي�س هو عني 
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أنه من اأعرا�س �سالبة الطحال  املر�س، اإل ا

ومل يعــــــّدوا له باباً م�ستقــــــاًل، والعالج واحد، 

و�سببه خلــــــط �سوداوي �سمي اجلوهر، يتولد 

أبدان تلك الناحية والبالد املذكورة لكرة  يف ا

غذية الردية املولدة لل�سوداء؛  ا�ستعمالهــــــم الأ

كالقديــــــد والزيتــــــون وحلم البقــــــر واجلنب 

العتيق، مع م�ساعدة هواء تلك البالد ومائها 

على ذلك، وقــــــد يعر�س لغــــــّم �سديد و�سهر 

�سباب  أو �سفر مديد، ولغري ذلك من الأ طويل ا

ع�ساء  املولــــــدة لل�ســــــوداء املف�سدة ملــــــزاج الأ

)20(
ل�سيما الطحال.

)��(
بليكا

تقان ن�سخة ويل  �سورة رقم )15( غاية الإ

الدين- بليكا. 

 King سورة رقم )16( ملك الدانرك�

 .Christian IV
وهو مر�س من اأمرا�س ال�سعر، مل يذكره 

طباء املتقدمــــــني، واأول ما ظهر  أحــــــد من الأ ا

 والرو�س، وهو مر�س عالجه 
)22(

ببالد الليــــــه

ع�سري للغاية، و�سببه خلط لزج خمتلط بالدم، 

حتاول الطبيعــــــة اإخراجه من منابت ال�سعر، 

كما يتولــــــد يف املفا�سل مــــــن ف�سل غذائها 

الغليظ حتجر، بل قد يتولد من ذلك ح�ساة 

يف املفا�سل، قيل اإن هذا املر�س غري خمت�س 

ن�سان فاإنه قد يعر�س للخيل واحليوانات.  بالإ

وعالمته التي هــــــي اأو�سح العالمات انفتال 

ال�سعــــــر وغلظه والتفــــــاف بع�سه على بع�س 

كاحلبل املفتول، واعوجــــــاج العظام وخروج 

املفا�ســــــل مــــــن موا�سعها، وقــــــد يطول فيه 

ال�سعر واللحية حتى ت�سل اإىل القدمني، واإذا 

)23(
ق�س خرج من اأفواه ال�سعر دم مائي،..

)�4(
فرجني �حَلب �الإ

تقان ن�سخة ويل  �سورة رقم )17( غاية الإ

فرجني.  الدين – احلب الإ

هو مر�س رديء خفــــــي �ساٍر يف�سد الدم 

واآلت الغــــــذاء وت�سعف فيــــــه القوى ويتولد 

مرا�س  عنــــــه اأمرا�س كثــــــرية لكونه مــــــن الأ

مرا�س التي مل  ال�سميــــــة، وهو من جملــــــة الأ

، واأول ما ظهر 
)25(

طباء املتقدمون يذكرها الأ

فرجن �سنة  هــــــذا املر�س باأ�سبانية من بالد الإ

 النبوية على 
)26(

أربعة مــــــن الهجرة ت�سعمئة وا

أكمــــــل التحية،  �ساحبهــــــا اأف�ســــــل ال�سالة وا

أ�سبانيا جهز  وكان �سبــــــب ظهــــــوره اأن ملــــــك ا

ع�سكــــــراً يف البحر اإىل بالد الدنيا اجلديدة، 

فذهــــــب الع�سكر اإىل تلــــــك الناحية ومتلكوا 

بع�س ال�سواحل، واختلطوا باأهل تلك الديار، 

وت�رسفوا يف ن�سائهم، ف�رسى اإليهم هذا املر�س 

بطريق العدوى، لكــــــرة هذا املر�س يف تلك 
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الناحية، وانتقل بال�رسي من تلك الناحية اإىل 

غريها، اإىل اأن و�سل اإىل هذه البالد، و�سمي 

فرجني لهذا ال�سبب.  بالإ

طباء الذين اأدركوا زمانه  وقال جمهور الأ

فرجن: اإن  �سالم والإ اإىل ع�رسنا هذا مــــــن الإ

أربع )وهــــــو الت�سنيف  لهــــــذا املر�س مراتب ا

املعتمد حاليــــــاً يف الطب احلديث(؛ فاملرتبة 

آفــــــة يف  وىل �سقــــــوط ال�سعــــــر مــــــن غــــــري ا الأ

البدن، واملرتبة الثانية ظهور البثور يف بع�س 

أ�س اأو يف  موا�ســــــع البدن وخ�سو�ســــــاً يف الرا

املذاكري )الع�سو الذكــــــري(، واملرتبة الثالثة 

كرة البثــــــور يف الراأ�س وانفجارها بال�سديد 

وامِلّدة )القيح(، واملرتبة الرابعة اأن يعم جميع 

البدن واملفا�سل قروح ع�رسة الندمال رديئة 

تف�سد العظام. 

هــــــذا اإ�سافة اإىل الكثري من الختالطات 

التــــــي ذكرها والتي ت�سيــــــب اأع�ساء اجل�سم 

ذن )ال�سمــــــم( واحللق واجلهاز  كافة من الأ

التنف�ســــــي والعظام والرحم وغريها مما هي 

موجودة حالياً ويجب دائماً التحري عنها. 
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ثري يف �سورية ينم������و ويتو�سع منذ نهاية احلرب  مل ينف������ك ال�ستك�ساف الأ

وىل، ليك�س������ف ب�سكل متزايد عن الدور الري������ادي الذي لعبه هذا  العاملي������ة الأ

البل������د يف اإيقاظ وتط������ور ح�سارتنا. وخالل اخلم�سني �سن������ة املا�سية اأعطت 

زي������ادة وم�ساعفة التنقيب������ات املدعومة حكوم������ة البلد ح�س������اداً مميزاً من 

املعلوم������ات العلمية التي كانت من الغنى بحي������ث اأن املناهج امل�ستخدمة كانت 

باحث ونائب رئي�س اجلمعية  الكونية ال�سورية للعلوم ❁❁

ò

ثار و�لرت�ث يف دور� �أوروبو�س �لآ

ب. لوري�ش، م.جالن، �إ. لينا

ترجمة: مو�سى ديب �خلوري 

❁ ب. لوري�ش P. Leriche مدير بحوث يف املركز الوطني للبحث العلمي الفرن�سي CNRS ومدير MFSDE؛ 

 ،E. Lena ؛ و اإ. ليناIFPO دنى يف دم�سق د. م. جان M. Gelin، باحثة يف املعهد الفرن�س��ي لل�س��رق الأ

.IFPO �ومعمارية يف ال DPLG معمارية

❁

❁❁
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�سف، ال ميكن  ت�سقل وتهذب با�ستمرار. وللأ

أو  حرا�س������ة ومراقبة املواق������ع ال�سورية كافة ا

اإح�ساوؤه������ا بب�ساطة لكرثته������ا ووفرتها. وقد 

تعر�ض بع�سها مما نقب قدمياً 

اإىل التخري������ب ب�سبب الكت������ل الكبرية من 

آثاره������ا للعوامل اجلوية  نقا�������ض وتعر�ض ا االأ

أنها حتللت ب�سكل حمتوم. بحيث ا

ثرية  ومن جهة اأخرى من������ت ال�سياحة االأ

أك������رث فاأكرث من الزوار الذين يحملون  جالبة ا

معه������م وفرة اقت�سادية ثمين������ة. لكنها تطرح 

بدورها م�سائل جديدة تتعلق باإعداد املواقع: 

جتهي������ز امل�س������ارات، واحلرا�س������ة، وتق������دمي 

ال�رصوح بحيث تكون وا�سحة، وحماية املوقع 

بنية الع�سوائية والتلوث.  من االأ

االقت�س������ادي  للنم������و  ميك������ن  واأخ������رياً، 

والدميغ������رايف ال������ذي ال �سك في������ه للبلد اأن 

ميث������ل بحد ذات������ه خطراً عل������ى حفظ بع�ض 

بنية الع�سوائية وغري  املواقع: مثل اجتياح االأ

املرخ�سة، والتنقيب غري امل�رصوع، اإلخ. وميكن 

لبع�ض املواقع اأن تختف������ي حتى عند اإجناز 

اأعم������ال كربى تتعل������ق بالتنمي������ة االقت�سادية 

)مثل ال�سدود وبناء خطوط �سكك حديدية(، 

ويف هذه احلاالت تقوم الدولة بتوجيه نداء 

حلم������لت تنقي������ب وقتية وعاجل������ة. غري اأن 

اخلط������ر قائم يف اأن تهدد خمططات التو�سع 

أو بيئة  أو الزراعي بق������اء ا امل������دين والطرقي ا

مواقع كربى ل يكون وجودها معروفاً بدرجة 

كافية من قبل ال�سلطات ال�سورية. 

وهكذا ميكننا التاأكيــــــد اليوم اأن الدفاع 

ثاري ل�سورية يتعلق مبا�رسة، لي�س  عن الغنى الآ

فقط بال�سلطــــــات العامة -خا�سة امل�سوؤولني 

أي�ساً بالعاملني  عن حماية تراث البلد- بل وا

والفاعلني يف البحث العلمي. ول غنى اليوم 

ثار والدفاع عنهــــــا واإبراز قيمة  عــــــن علم الآ

مر يتعلــــــق بالتنبوؤ باأخطار  أكان الأ الــــــرتاث، ا

أو  تدمري املواقع اأو احلفــــــاظ على ال�رسوح ا

ثــــــار وعر�سها. فال بــــــد اليوم من  تقدمي الآ

حتالف اأ�سبح �رسوريا ومفيداً بقدر ما ميكن 

اأن يظهر خ�سباً على امل�ستوى العملي وذلك 

بتو�سيع وتعميق اإ�سكالية البحث امليداين. 

موقع كبري

يربهن على هــــــذه التكاملية العمل الذي 

اأجنــــــز علــــــى مــــــدى ع�رسين �سنــــــة يف موقع 

دورا اأوروبو�ــــــس، وب�سكل خا�ــــــس التجربتني 

�سيلتــــــني اللتني اأجنزتا حديثــــــاً يف اإطار  الأ

�ســــــوري اأوروبي يف التاأهيــــــل حلفظ الرتاث: 

اإنقاذ واإعادة تاأهيل معبد بل واإن�ساء م�ساحة 

ا�ستقبال وعر�س للموقع يف مباين من الع�رس 

الروماين اأعيد بناوؤها طبقاً ملا كانت عليه. 

اإن مدينة دورا اأوروبو�س القدمية الواقعة 

علــــــى ه�سبة عاليــــــة على ال�سفــــــة اليمنى 

وىل التي  للفرات هي اأحد املواقع الكربى الأ
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نقبــــــت ب�ســــــكل مكثف يف �سوريــــــة. وكان قد 

مت اكت�ســــــاف وجودها خــــــالل الثورة العربية 

يف ربيــــــع عام 1920، عندما جلاأت اجليو�س 

نكليزيــــــة املن�سحبة من ديــــــر الزور باتاه  الإ

أ�سوار مدينة مهجورة. وقد  أبــــــو كمال �سمن ا ا

اكت�سفت هذه اجليو�س فيها ر�سوماً جدارية 

وىل، ومتثل  ترجــــــع اإىل القرون امليالديــــــة الأ

�سخ�سيات تقدم اأ�سحية. 

وكان لهــــــذا الكت�ساف وقعه مما اأدى اإىل 

أثرية فرن�سيــــــة يف عام 1922  ت�سكيــــــل بعثة ا

 .F. Coumont باإدارة العامل فرانز كومون

وبدعم مــــــن جي�س النتــــــداب الفرن�سي قام 

بتنقيب املعبد الذي يحــــــوي الر�سوم ومباين 

أخــــــرى واكت�سف اأن املدينة مل تكن �سوى دورا  ا

القــــــدمي، واأوروبو�س اليونانيــــــني. ولكن بعد 

�سنتني توقفت التنقيبات ب�سبب ا�سطرابات 

يف املنطقة. ثم ا�ستوؤنفت على م�ستوى كبري بني 

عامي 1928 و1937 من قبل فريق اأمريكي 

 M. فرن�ســــــي برئا�سة الربوف�سور رو�ستوتزف

I. Rostovtzeff. وكانــــــت النتائج التي متَّ 
التو�ســــــل اإليها مده�سة حتــــــى اإن ال�سحافة 

حتدثت عنها ب�ســــــكل وا�سع. واأ�سبحت دورا 

نها كانت  اأوروبو�ــــــس عندها موقعاً �سهــــــرياً لأ

�سلي وبال�رسوح ال�ستثنائية  غنية بالتوثيق الأ

جعلت منها �ساهداً مميزاً على تاريخ ال�رسق 

دنــــــى الكال�سيكي بــــــني العاملني املتو�سطي  الأ

والرافدي. 

أ�س�ست نحو عام 300  كانت املدينة قــــــد ا

ول، خلف  قبل امليالد باأمر مــــــن �سلوق�س الأ

ال�سكنــــــدر، و�سكنها املقدونيون والرافديون، 

ثــــــم اجتاحها البارثيــــــون القادمون من العامل 

يراين ثم الرومان الذين جعلوا منها مدينة  الإ

حم�سنة. احتلهــــــا ال�سا�سانيون يف عام 256 

واأفرغت من �سكانها وهجرت نهائياً. 

اإن هــــــذا النقطــــــاع الرتاجيــــــدي لتاريخ 

عا�سف هو ما يعطي دورا اأوروبو�س اأهميتها 

التاريخية. فعلى غرار »بومباي وهركولنوم« 

اللذين ترتبــــــط �سهرتهما بالكارثة التي اأدت 

اإىل النقطاع املفاجئ والعنيف يف وجودهما، 

كذلك فقد ك�سفت لنا هذه املدينة املتو�سطة 

الت�ســــــاع )75 هكتاراً( عــــــن �سورة تمدت 

فجــــــاأة للح�سارة التي كانت قد تطورت عند 

دنى خالل  ملتقى ثقافات كربى يف ال�رسق الأ

وىل.  القرون امليالدية الأ

وبف�سل البعثتني اللتني عملتا بني عامي 

1922 و1938 متَّ تنقيــــــب نحــــــو ربع م�ساحة 

املدينة. وقد ا�ستك�سفت يف حينه  اإ�سافة اإىل 

التح�سينــــــات املحفوظة ب�ســــــكل مميز ثالثة 

ق�ســــــور واأغورا وخم�سة ع�ــــــرس �رسح عبادة 

وعدة م�ساكــــــن وخم�سة حمامــــــات والعديد 

من البيــــــوت واملخازن. وك�سفــــــت مادة غنية 
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جــــــداً من القطع الفنيــــــة والنقو�سية والنقود 

دوات الع�سكريــــــة، وبينها نحو مئة بردية  والأ

ورّق. وهكــــــذا اأ�سبح لدينا ما ي�سور جوانب 

احلياة ال�سيا�سية والجتماعية والدينية كافة 

لهذا املجتمع، مما يجعل من دورا اأوروبو�س 

متحفاً حقيقياً يف الهواء الطلق. وكان للعدد 

الكبــــــري جداً مــــــن النقو�س البــــــارزة وخا�سة 

اللوحات اجلدارية التي كانت تغطي جدران 

العديد من ال�ــــــرسوح الدينية دور يف اإطالق 

ت�سمية »بومباي ال�سحراء« على املوقع، وهي 

قطــــــع يفخر اليوم بعر�سهــــــا كل من متحف 

دم�سق الوطني ومتحف جامعة يال. وت�سكل 

هذه الكت�سافات كافة م�سدراً �سخماً لتاريخ 

دنى  الفن والثقافــــــة والديانات يف ال�رسق الأ

أ�سا�س ح�سارتنا احلالية.  القدمي التي هي ا

 MFSDE �عمل �ل

�ســــــف منذ  هجــــــرت دورا اأوروبو�ــــــس لالأ

احلرب العامليــــــة الثانية ومتَّ ن�سيان وجودها 

�سيئــــــاً ف�سيئــــــاً. وقد تهدمت مــــــع التنقيبات 

بالتدريــــــج بع�س اجلدران وانهــــــارت بع�س 

املباين ب�سكل جزئي. وب�سبب تاهل امل�سوؤولني 

املحليــــــني للموقع فقد اأ�سبح عر�سة لتهديد 

أو للدمار. اأما بالن�سبة  الجتياح ال�سكني له ا

للمعلومــــــات العلمية فقد ظل الطابع الغالب 

عليها هو الو�سائل التقنية واملناهج واملفاهيم 

ال�سائدة من ما قبل احلرب العاملية الثانية. 

وملعاجلة هــــــذا الو�سع احلرج متَّ ت�سكيل 

البعثــــــة الفرن�سية ال�سوريــــــة امل�سرتكة لدورا 

اأوروبو�ــــــس يف عــــــام 1986 من قبــــــل الوزارة 

 )MAE( الفرن�سيــــــة لل�ســــــوؤون اخلارجيــــــة

ثار واملتاحف يف �سورية  واملديرية العامة لالآ

للبحــــــث  الوطنــــــي  واملركــــــز   )DGAMS(

العلمي يف فرن�سا )CNRS( واملدر�سة العليا 

Ecole Normale Superieure. ومنذ 
 Societe عــــــام 1999 حلــــــت �رسكة توتــــــال

Total-Energie حمــــــل وزارة اخلارجيــــــة 
الفرن�سيــــــة يف دعــــــم امل�ــــــرسوع، ودعم خالل 

وروبي.  �سنتني من قبل الحتاد الأ

يتاألف الفريق العلمي حالياً من ع�رسين 

م�سرتكاً من عدة جن�سيات: �سورية وفرن�سية 

أي�ســــــاً اإيطاليــــــة واأمريكية  بالتاأكيــــــد، بــــــل وا

ورو�سية وبريطانية وكندية. ويعمل يف البعثة 

نحو خم�سني عاماًل. 

�لبعثة  لهذه  �ملقررة  ه���د�ف  �الأ �أم��ا 

�جلديدة فهي �لتالية: 

نقــــــاذ الطــــــارئ وال�رسيــــــع لل�رسوح  - الإ

املهــــــددة وحفــــــظ املوقع بتطبيــــــق التقنيات 

قرب ما ميكن للطرق القدمية؛  الأ

بحــــــاث منطلقني مما هو  - ا�ستئناف الأ

موجود مــــــع فتح قطاعات جديــــــدة بح�سب 

�سكاليات )درا�سات واأطروحات(؛  الإ

- ن�رس النتائج العلمية املتعلقة بالتنقيبات 
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بحاث  ن والأ القدمية غري املن�ســــــورة حتى الآ

اجلديدة، وخا�سة يف �سل�سلة دورا اأوروبو�س، 

 ،Doura Europos، Etudes درا�ســــــات

ن(؛  )ن�رس منها خم�سة اأجزاء حتى الآ

- ن�رس املعلومــــــات على نطاق جماهريي 

وا�سع، ولدى ال�سلطات املحلية. 

كــــــر تقدماً يف  متَّ تطبيــــــق التقنيــــــات الأ

بحاث امليدانيــــــة )ر�سم اخلرائط بطريقة  الأ

GPS التفا�سلية، واأعمــــــال الرفع الهند�سي 
وفــــــق حمطــــــات �ساملــــــة، واأعمــــــال حتــــــري 

أو ت�سويرية مــــــن اجلو( كما  جيوفيزيائيــــــة ا

املعلوماتية  واملعاجلــــــة  للت�سجيل  وبالن�سبــــــة 

والرقميــــــة للمعطيات، وذلــــــك بالتعاون مع 

جامعة يال. 

�ملكت�سبات �لعلمية

ثري  �سمن مرحلة اأوىل كان ال�ستك�ساف الأ

للموقــــــع قد تطور على �رسوح قدمية حمررة 

�سكلت برنامج اإنقاذ �سخم: حت�سينات، ق�رس 

ول Stratège، معبد بل ومعبد  القا�سي الأ

غــــــده، وبيوت رومانيــــــة، وحماجر عند �سفح 

القلعة، وقو�س ن�رس اإلخ.. وبعد ذلك فتحت 

حقــــــول تنقيــــــب يف مناطق غــــــري م�ستك�سفة 

�سابقــــــاً. ومت الك�ســــــف يف املدينة نف�سها عن 

معبد جديد على امتــــــداد ال�سارع الرئي�سي، 

وعلــــــى معبد اآخر يف املنطقــــــة ال�سمالية من 

املدينة، وعلى �سل�سلة بيوت خم�س�سة لل�سكن 

أو لن�ساطات حرفيــــــة وعلى مقلع كبري على  ا

�سوار،  أمــــــا خارج الأ خط ال�سارع الرئي�سي. ا

فاإن مع�سكــــــر اجلي�س ال�سا�ســــــاين هو الذي 

اجتــــــاح املدينــــــة يف عــــــام 256، مــــــع اإثبات 

وجود مقربة وا�سعة ا�ستملت على الكثري من 

بــــــراج واأوىل القبور اليونانية التي  القبور-الأ

متَّ التعــــــرف عليهــــــا يف دورا، كمــــــا والوجود 

املفاجئ لبقايا تمع �سكني من نهاية الع�رس 

النيوليتي. 

عمــــــال اإىل مراجعة جزء  قــــــادت هذه الأ

كبري من تاريخ املدينة التي بتنا نعرف اليوم 

أنها مل تنَب، بتح�سيناتها وخمططها املنتظم،  ا

اإل يف منت�ســــــف القرن الثــــــاين قبل امليالد، 

حمتوية فيها ح�سناً �سلوقياً كان يغلق طريق 

الفــــــرات. وقد مت حتديد املركــــــز ال�سيا�سي 

للمدينــــــة )bouleuterion( بف�سل كتابة 

ن�ساد يف معبد  كبــــــرية اكت�سفت يف قاعــــــة الإ

أ�ســــــواء جديدة على  ألقيــــــت ا . وا
)1(

اأرمتي�ــــــس

املوؤ�س�ســــــات واملجتمع واحلــــــرف التي كانت 

تلعب حتى ذلك احلني دوراً ل �سك فيه. وقد 

أي�ساً ال�رسوط التي جرى وفقها  ك�سفت لنــــــا ا

احل�ســــــار النهائي للمدينــــــة ووجود احتالل 

للموقع بعد نقل ال�سا�سانيني ل�سكان املوقع. 
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�لرت�ث

�لدفاع عن �ملوقع

بحاث  عــــــادة اإطــــــالق الأ ب�ســــــكل مواز لإ

العلمية هذه، خ�س�ــــــس جهد خا�س للدفاع 

خطار املختلفــــــة التي  عن املوقــــــع �ســــــد الأ

تهدده. 

أن�ســــــاأت �سل�سلة مــــــن التدعيمات  فقــــــد ا

�سنــــــادات، كان بع�سهــــــا اإ�سعافيــــــاً، على  والإ

ول،  ال�ســــــور وعلى واجهة ق�ــــــرس القا�سي الأ

كما اأجنزت تدعيمــــــات اأخرى اأقل �سخامة 

على �ــــــرسوح كثرية اأخرى )معبــــــد اأرمتي�س، 

معبد اأغده، معبــــــد زيو�س جم�ستو�س، البيت 

امل�سيحي، الكني�س(. ومذاك كانت تدعيمات 

يف  التنظيــــــف  اأعمــــــال  ترافــــــق  منتظمــــــة 

أمــــــام �سري املركبات  ن ا املوقــــــع الذي اأغلق الآ

ومرور القطعــــــان وحيث يوجد ثالثة حرا�س 

حلرا�سته. 

اأما بالن�سبة خلــــــارج ال�سور، حيث ظلت 

أيامنا  البيئة املحيطة باملدينــــــة �سليمة حتى ا

أو  هذه ب�سكل معجز، فــــــاإن م�ساريع مرورية ا

تهيزات طرقية كثرية باتت تهددها، اأكانت 

أم نفطية. وقد اأدى التعاون بني البعثة  مدنية ا

ثار وال�سلطات العامة واملجتمعات  واإدارة الآ

العلمية واملنظمات ال�سياحية اإىل اإيقاف هذه 

عمال.  الأ

وقمنــــــا من اأجل تنــــــب ح�سول اأخطار 

جديدة بتحري وت�سويــــــر حميط املدينة من 

اجلــــــو. وبف�سل هــــــذه املعطيــــــات متَّ اإجناز 

أقــــــرت مبر�سوم على �رسيط  منطقــــــة حماية ا

أ�ســــــوار املدينة. ويبدو  بعر�س 2 كلــــــم حول ا

موقــــــع دورا اأوروبو�ــــــس اليوم وقــــــد اأنقذ يف 

موقعه املعزول اجلميل. 

نقاذ لل�رشوح �ل�سخمة �أعمال �الإ

نقاذ يف اأوىل احلمالت  �سملت اأعمال الإ

�رسحني كبريين من احلجر املنحوت اللذين 

حررا قدمياً: التح�سينــــــات وق�رس القا�سي 

ول.  الأ

لقد متَّ تدعيم حت�سينات املدينة، ورمم 

أزيلت  الباب الرئي�سي مع اأحدوره الروماين وا

ردميات التنقيب التي كانت حتيط به. 

ول  وكانــــــت واجهة ق�ــــــرس القا�ســــــي الأ

الرائعــــــة ذات احلدبــــــات يف حجارتهــــــا قد 

انهــــــارت يف ق�سم كبري منها اإثــــــر التنقيبات 

القدمية. وقد اأعيد بناوؤها وفق مبادئ علم 

ثار التجريبي، بوا�سطــــــة حجارة منحوتة  الآ

م�ستخرجــــــة ومق�سبة يدوياً وفق طرق نحت 

احلجــــــارة القدمية وبوا�سطة اأدوات مطابقة 

دوات اليونانية القدمية.  لالأ

كذلك اأجنزت ترميمات هامة وكبرية على 

�رسوح اأخرى مبنية من احلجارة ومن اللنب، 

مثل البيت امل�سيحي الذي كان جداره الغربي 
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قد انهار. وك�سف التنقيب يف معبد اأرمتي�س 

وديــــــون Odeon -وهو �رسح ي�ستمل  اأن الأ

على م�رسح ومدرج على �سكل حدوة ح�سان 

مبني من القطع احلجرية املج�س�سة- كان 

يغطي بقايا قاعة مزودة بدرجات من ثالث 

جهات. 

ثارية التجريبية  وبف�سل هذه العمليات الآ

املختلفــــــة، ودرا�سات معمقة حــــــول العمارة 

ومــــــواد البنــــــاء )قدمت ثــــــالث اأطروحات( 

وتاأهيــــــل كــــــوادر وفريق عمــــــل متخ�س�س، 

ا�ستطاعــــــت الـــــــ MFSDE اكت�ســــــاب خربة 

فريدة مــــــن نوعها وو�سعــــــت مناهج تدعيم 

وترميم موافقة خ�سي�ساً للموقع. 

ر�سية ال�سلبــــــة وبف�سل  وعلى هــــــذه الأ

وروبي، اأ�سبح  تعا�ســــــد الفريق ال�ســــــوري الأ

مــــــكان اختبار م�ساريــــــع اأكر طموحاً يف  بالإ

جمال حفظ وعر�س الرتاث. 

�مل�ساريع �جلديدة

بدءاً مــــــن عام 1999 اأ�سبــــــح لن�ساط الـ 

MFSDE يف جمال حفظ وترميم ال�رسوح 
ثريــــــة بعــــــداً جديداً مــــــع حتديد هدفني  الأ

اثنني: 

كر  - اإعادة تاأهيل ال�ــــــرسوح الدينية الأ

ت�رسراً؛ 

- اإعــــــادة البناء التجريبيــــــة ملجمل بناء 

�سكني من اأجل اختبــــــار ا�ستخدام ومقاومة 

املــــــواد التي كانــــــت م�ستخدمــــــة يف الع�سور 

القدمية والتحقق مــــــن طريقة عي�س �سكان 

دورا القدماء. 

ول: �إنقاذ �ل�رشوح �لدينية  �مل�رشوع �الأ

من �خلطر �ملحدق بها وتاأهيلها للعر�س 

ثري �الأ

نقبت وحفرت ال�رسوح الدينية اخلم�سة 

ع�ــــــرس املكت�سفة يف دورا اأوروبو�س منذ �ستني 

�سنة مــــــرات كثرية، ثم هجــــــرت دون حماية 

وتعر�ست للتقلبات اجلويــــــة والنهب. ولهذا 

فاإن معظمها اليوم خمرب ب�سدة. 

غري اأن تعدد املباين الدينية نف�سه ي�سكل 

اإحدى امليــــــزات الكربى للموقــــــع. فهو يربز 

ب�ســــــكل جلي تواجد عــــــدة جمتمعات عرقية 

وثقافية يف املدينة )يونانية و�سامية ورومانية 

ويهوديــــــة وم�سيحية( وذلــــــك على مدى عدة 

قــــــرون. ويربر هذا الواقــــــع وحده اإنقاذ هذه 

املعابد وجعلها قابلــــــة لزيارة جميع املهتمني 

بها. 

وهكــــــذا فقد متَّ و�ســــــع برنامج من اأجل 

اإنقاذ واإظهار هذه الهياكل واملعابد املختلفة. 

وكان ذلك ي�ســــــكل حتدياً تكنولوجياً حقيقياً 

ب�سبــــــب ه�سا�سة املواد التــــــي كانت قد بنيت 

بهــــــا هــــــذه ال�رسوح )لــــــنب، قطــــــع حجرية، 

حجــــــر ج�سي(. غري اأن اخلربة املكت�سبة عرب 

خم�سة ع�ــــــرس عاماً من العمــــــل على م�ساألة 

حفظ ال�رسوح جعلتنــــــا قادرين على تاوز 
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هذا التحدي. وقد بــــــداأت العملية مب�رسوع 

معبد غدة الذي كان خرباً جداً وكانت بع�س 

اأجزائه مهددة بالنهيار. واأجنزت التنقيبات 

واأعمال التدعيــــــم عملياً ب�سكل جيد واأ�سبح 

ال�ــــــرسح حالياً مبناأى عــــــن اخلطر. وهو ل 

يزال بحاجة اإىل اأعمال اإعادة تاأهيله. 

و�سهد م�ــــــرسوع جديــــــد و�سامــــــل يتعلق 

مبعابــــــد النــــــور بف�ســــــل الو�سائــــــل املتزايدة 

وروبي.  التي اكت�سبهــــــا الربنامج ال�سوري- الأ

ويتعلق هذا امل�رسوع مبعبد بل حيث اكت�سفت 

اأوىل الر�سومــــــات. وكان  آذار 1920  ا يف 30 

هذا ال�رسح اأول بنــــــاء ينقب يف املوقع وكان 

يف حالة متقدمة من الدمــــــار. وبعد اأعمال 

الرفع الهند�سي ال�رسورية واأعمال التنقيب 

املتممة، كان امل�رسوع ي�ستمل على اإعادة بناء 

جزاء املنهارة مــــــن اأجل اإعادة ال�رسح اإىل  الأ

حالته التــــــي كان عليها عندمــــــا متَّ حتريره 

مــــــن قبل املنقبني )وفقاً لوثائق تلك الفرتة(. 

وخالل العملية �سيتم تاأهيل مهند�س معماري 

آثاريــــــني يف تقنيات  ومهند�ســــــني مدنيــــــني وا

الرتميــــــم وحفظ املباين القدميــــــة من اللنب 

ومن القطــــــع احلجرية. وقد عهد مب�سوؤولية 

العمــــــل اإىل ماتيلد جالن، وهي باحثة علمية 

 .IFPO دنى يف املعهد الفرن�سي لل�رسق الأ

بيت  وجتهيز  بناء  �لثاين:  �مل�رشوع 

من �لع�رش �لروماين

أوروبــــــي ثان عن  نتــــــج م�رسوع �ســــــوري ـ ا

الرغبة باختبــــــار املناهج التــــــي متَّ التو�سل 

ثار التجريبي. وهكذا فقد  اإليها عرب علم الآ

قررنــــــا بالن�سبة لهذا املوقــــــع حيث ل يوجد 

ر�س اأن  عملياً اأي بناء قدمي فــــــوق �سطح الأ

نعيــــــد ب�سكل كامل بناء بيــــــت يقدم للجمهور 

مثالً على العمارة البيتية القدمية. وي�ستطيع 

الــــــزوار اللجوء يف حجرتــــــني من هذا البيت 

)بهو ال�ستقبال( مــــــن ال�سم�س اأو من املطر. 

ويف ثــــــالث حجــــــرات اأخرى )موقــــــع و�سع 

التقدمــــــات oikos didaktikos( �ســــــوف 

نعر�س بو�ساطة ال�سور واملخططات والن�سخ 

املطابقة لبع�ــــــس القطع واملاكيتــــــات تاريخ 

�سا�سية التي متت فيه.  املوقع واملكت�سفات الأ

اإ�سافة اإىل ذلك، ل بد اأن ي�سمح هذا البناء، 

الذي �سمي »البيت الدوري« ن�سبة اإىل دورا، 

واملنجز وفق طرائق ومــــــواد كانت ت�ستخدم 

يف الع�سور القدمية، اأن نفهم بعمق ال�رسوط 

والدوافــــــع التي كانت تــــــوؤدي اإىل اإجناز بناء 

قدمي. و�سوف يقدم بعد ذلك اإمكانية قيا�س 

تطــــــور ومقاومة املــــــواد وخمتلــــــف املركبات 

 
)2(

املعمارية على املدى البعيد.

ولكي يكون البناء من�سجماً مع املوقع فقد 

وقع اختيارنا علــــــى جمموعة من احلجرات 

ال�سكنيــــــة التــــــي مت تنقيبها من قبــــــل البعثة 

مريكية- الفرن�سيــــــة يف مركز املدينة، يف  الأ
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اجلزيرة C5 على امتداد ال�سارع الرئي�سي، 

أ�سفل التلة مقابــــــل ق�رس القا�سي  اأي عنــــــد ا

ول والقلعة.  الأ

مل ميكــــــن اإنهاء العمليتــــــني اللتني حتدثنا 

عنهما هنــــــا يف اإطــــــار الربنامــــــج ال�سوري ـ 

.  واأخــــــذت �رسكة توتال 
)3(

وروبــــــي وحده  الأ

�سورية على عاتقها اإجناز هاتني العمليتني. 

جناز  وهنــــــاك عمليات اأخرى معدة اأي�ساً لالإ

مع ا�ستمــــــرار الربنامــــــج املتعلــــــق بال�رسوح 

الدينية، وهي تدعيم اجلدار الغربي للقلعة 

املهدد بالنهيار ومتابعة تهيز املوقع لي�سبح 

قابــــــاًل للزيارة )و�ســــــع ال�ساخ�ســــــات وفتح 

ثري،  م�سارات فيه(. وعلى م�ستوى البحث الأ

غورا  أجــــــزاء الأ يبقى اإكمــــــال درا�سة بع�س ا

وبع�س ال�رسوح الدينية مثل املعبد ال�سمايل 

ومعبد الغده Gaddé ومعبد زيو�س جم�ستو�س 

Zeus Magistos، واإمتــــــام تنقيب منحدر 
الهجــــــوم و»اخلــــــان«، ومتابعــــــة ا�ستك�ســــــاف 

اأطراف املوقع. وب�سكل مــــــواز �سيكون علينا 

عمــــــال اجلارية وبع�س ال�رسوح غري  ن�رس الأ

أو بيت  ول ا املن�ســــــورة مثل ق�رس القا�ســــــي الأ

ليزيا�س Lysias، وجممــــــل املواد املكت�سفة. 

واأخرياً فاإننا ناأمل اأن ن�ستطيع قريباً اإ�سدار 

دليل موقــــــع دورا اأوروبو�ــــــس وموؤلفاً جديداً 

حول تاريخ املوقع. 

لقــــــد اغتنــــــت وتو�سحــــــت �ســــــورة دورا 

بحــــــاث اجلديدة التي  اأوروبو�ــــــس بف�سل الأ

قامــــــت بها الـــــــ MFSDE التي جمعت بني 

ألقى  ثرية وحفــــــظ الرتاث، مما ا الدرا�سة الأ

�سوءاً جديداً وا�ستثنائيــــــاً متاماً على تاريخ 

دنى واجتياح ال�سكندر عند و�سول  ال�رسق الأ

)4(
ال�سا�سانيني.

عمال يف معبد بل يف  نظرة على �الأ

)�(
دور� �أوروبو�س )��004-�00(

ماتيلد جالن

اختــــــري معبــــــد بــــــل، الواقــــــع يف الزاوية 

ال�سمالية- الغربية من املدينة وعلى اأطراف 

الــــــوادي ال�سمــــــايل كما �سبــــــق وقلنا من بني 

أكان  العديد مــــــن معابــــــد دورا اأوروبو�ــــــس، ا

أو ب�سبــــــب حالته املتقدمة  هميتــــــه العلمية ا لأ

من اخلراب. 

ويف الواقع، فاإن خمطط هذا املعبد ميثل 

مثالً نوذجياً على معابــــــد دورا اأوروبو�س، 

وهــــــو نوذج يقع بني املعبــــــد البابلي واملعبد 

اليوناين، كمــــــا اأن القطاع الذي يقع فيه من 

أقلها معرفــــــة لدينا يف دورا  املدينــــــة هو من ا

اأوروبو�ــــــس. وكان ال�رسح قــــــد نقب بالكامل 

تقريباً من قبل البعثات القدمية، لكنه مل ين�رس 

أبداً. اإ�سافة اإىل ذلك، ل تتوافق  ن�رساً كاماًل ا

نظريات املنقبني القدمــــــاء كلياً فيما بينها، 

اإ�سافــــــة اإىل اأن العديد مــــــن النقاط الزمنية 

والتاأريخية للمعبد ل تزال غام�سة. 



ثار و�لرت�ث يف دور� �أوروبو�س �لآ

العـــــــــــــــــــــــــــــــدد  559  ني�ســـــان  1002010

ويف عــــــام 1986 كانــــــت معظم اجلدران 

عمدة قد انهــــــارت ب�سبب ال�ستخدام اأو  والأ

النهب، يف حني اأن املعبد كان ل يزال يحفظ 

عنــــــد اكت�سافه يف الع�رسينــــــات والثالثينات 

ارتفاعاً ي�ســــــل اإىل نحو 6 اأمتار )الربوناو�س 

pronaos( واأعمدة ي�ســــــل ارتفاعها حتى 
أمتــــــار. وكانــــــت هذه احلالــــــة املميزة من  4 ا

احلفــــــظ ترجــــــع اإىل و�سع البنــــــاء، يف زاوية 

مــــــن التح�سينات، �سمحت له باأن ينطمر يف 

حدور الذي كان  جزء منه حتــــــت ردميات الأ

�سوار.  ــــــد من اأجل حماية قاعــــــدة الأ قد �سّي

وبهذه الطريقة فقد متَّ حفظ ق�سم كبري من 

جدرانه كما والر�سومات التي جعلته �سهرياً. 

أي�ساً العديــــــد من العنا�رس  وكان يــــــرى فيه ا

خرى غري  التــــــي اختفت من معابد املدينة الأ

املحمية باأحدور، مثل مذبح ذي درجات �سبه 

كامل، ومذابح اأ�سغر وقابلة للنقل بال �سك، 

أبنية  وكتابات وتهيزات خمتلفة يوجد بينها ا

�سغرية �سبه كاملة اأحياناً. 

وا�ستطعنــــــا من خالل اأعمــــــال �سابقة يف 

ر�سيف الو�سول اإىل  املراجع والبحــــــث يف الأ

�سور واأعمال رفع هند�ســــــي ترجع اإىل زمن 

اكت�ســــــاف املعبد. وهكذا بتنــــــا نلك �ساهداً 

ثمينــــــاً عن حالــــــة حفظ البنــــــاء قبل تفككه 

ودماره، مما ي�سمــــــح لنا بتاأ�سي�س الرتميمات 

أ�س�س واقعية و�سحيحة علمياً.  على ا

واأخرياً كان اختيار هذا املعبد ميثل اأي�ساً 

ميزة اإيجاد عمل مواز للن�ساطات اجلارية يف 

ترميم الر�سوم التي م�سدرها هذه القاعات 

واملحفوظة يف املتحــــــف الوطني يف دم�سق، 

ممــــــا يدعم تان�س اأعمــــــال البعثة يف اإطار 

وروبي- ال�سوري.  الربنامج الأ

�سكلــــــت  و2004   2002 عامــــــي  وبــــــني 

الن�ساطــــــات امليدانية اثني ع�ــــــرس �سهراً من 

عمــــــال، كانــــــت موزعة على هــــــذه الفرتة  الأ

، وم�ساعدة 
)6(

الزمنية بــــــني قائدين ميدانيني

. وقد اتخــــــذت القرارات 
)7(

ثالثــــــة متدربني

بالت�ساور بــــــني الرئي�سني امليدانيني ومديري 

عمال حول   واملهند�س املكلــــــف بالأ
)8(

البعثــــــة

 
)9(

البيت الدوري.

�لرتميم

بعد مراحــــــل التنظيف التي كانت طويلة 

. ول يزال 
)10(

بنية ن�سبيــــــاً متَّ تدعيم معظم الأ

العمل يف القطاع ال�سمايل بحاجة اإىل اإنهاء. 

باملقابل، فيما يتعلــــــق بعمليات الرتميم، 

كانت العمارات املعنية هي قبل كل �سيء تلك 

التي كانت حمفوظــــــة حتى ارتفاعات كبرية. 

ولهذا فقد اأعيد رفع جزء كبري من الربوناو�س 

با�ستخدام احلجارة نف�سها التي كانت واقعة 

�سفل خــــــالل اأعمال النهب؛ وقد اأعيد  يف الأ

بناء وترميم بابه ال�سغري. 

كذلك رممت القاعة K ب�سكل كبري، حيث 
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كرب من ارتفاعها قد دمر، كما  كان الق�سم الأ

�سا�سات. وقــــــد اختفى املقعد  وجزء مــــــن الأ

الــــــذي كان يزيــــــن احلجرة والبنــــــاء ال�سغري 

بن�سبة 90% واأعيد ترميمهما. 

ورمم الــــــرواق الغربــــــي يف الباحــــــة كما 

واملذبح ال�سمايل، كما اأن املذبح اجلنوبي قيد 

جنــــــاز. كما ل بد من القيــــــام بعد برتميم  الإ

البناء ال�سغري ال�سمــــــايل كما والذي يقع يف 

 .naos الناو�س

واأعيــــــد بناء جدران احلجــــــرات الغربية 

واجلنوبيــــــة املهدمــــــة اأحيانــــــاً بالكامل حتى 

عندما كانت ارتفاعاتهــــــا �سئيلة )ل تتجاوز 

اأحيانــــــاً ع�رسين �سنتمرت(. وبهــــــذه الطريقة 

ميكــــــن للنظــــــر اأن يعيــــــد ت�سكيــــــل عمــــــارة 

احلجــــــرات واملعبد علــــــى الرغم من حالت 

حدور الروماين،  الدمار ال�سابقة لو�ســــــع الأ

ثر الب�رسي الذي اختفى متاماً منذ  وهــــــو الأ

التنقيبات القدمية. 

اأما ال�سور الذي ي�سكل الزاوية ال�سمالية- 

الغربية للمعبد، وهــــــو يبدو جمياًل جداً من 

خارج املوقــــــع، فقد رفع اأحيانــــــاً اإىل ارتفاع 

�سارة اإىل اأن هذا  . ولبد من الإ
)11(

عدة اأمتار

ال�سور يحفظ اأر�سيات احلجرات الواقعة يف 

هــــــذا القطاع )خا�سة الناو�ــــــس( واأن انهياره 

كان يــــــوؤدي �سيئاً ف�سيئاً اإىل انهيار احلجرات 

نف�سهــــــا. وكانــــــت التزيينــــــات اجلدارية قد 

عوجلت لتمثيل احلجــــــارة مما يعيد ت�سكيل 

�سلية وير�سم  خطــــــوط القطع احلجريــــــة الأ

جــــــزاء املرئيــــــة علــــــى الرفوعات  بع�ــــــس الأ

الهند�سيــــــة التي قامت بهــــــا بعثة جامعة يال 

حدور الكبــــــري من الكتل  Yale. ونظــــــف الأ
أ�سفل الربج  احلجرية الذي يحيط بال�سخر ا

أثــــــره الكامل حتى  ول، ممــــــا ك�ســــــف عن ا الأ

ثلثــــــي الواجهة الغربية مــــــن الربج. وكان قد 

مت تدعيمــــــه لكنه مل يرمم بعد. كذلك دعمت 

الزاويــــــة ال�سمالية- الغربية من الربج وكانت 

 
)12(

هي اأي�ساً مهددة بالنهيار.

وب�ســــــكل عــــــام، ميكننا القــــــول اإن املعبد 

حتــــــى واإن مل يكن العمل قــــــد انتهى فيه بعد 

يقدم مثــــــالً جيداً على ال�رسح املرمم �سمن 

ثار القدميــــــة والتقاليد املعمارية  احرتام الآ

والواقــــــع التاريخي. و�سوف يكون اإ�سافة اإىل 

ذلك موقعاً �سياحياً مق�سوداً بالتاأكيد خا�سة 

بعد و�سع ن�سخ من الر�سوم يف اأماكن الر�سوم 

�سلية.  الأ

�لتنقيب

ثارية جديــــــدة وهامة  كانت النتائــــــج الآ

ب�ســــــكل عام، حتــــــى واإن كان املعبد قد نقب 

�سابقــــــاً يف الثالثينــــــات، وذلك حتى ال�سخر 

حيان. وكان اكت�ساف عنا�رس  م يف اأغلب الأ الأ

جديدة وخا�سة يف الناو�س والربوناو�س، ويف 

احلجــــــرة D ويف بع�س احلجرات ال�سمالية 
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)E وI( ي�سمــــــح باإعــــــادة ت�سكيــــــل الت�سل�سل 

الزمنــــــي والتواريخ، لي�س فقــــــط للمعبد بل 

 
)13(

أي�ساً للقطاع ال�سمايل الغربي للمدينة. وا

ففي الناو�ــــــس والربوناو�س كانت طبقات 

معينــــــة من ال�سل�سلــــــة الطبقية قد �ستت عرب 

التنقيبــــــات القدمية وهــــــي ت�سهد على فرتة 

ا�ستيطان معينة. وقــــــد اكت�سفت فيها اأفران 

تثبت وجود ن�ساط حــــــريف يف هذا القطاع. 

وقــــــد غطي جممــــــل املو�سع باملعبــــــد نف�سه. 

أ�سطوانية هائلة  واأخرياً، يثبت وجود قواعد ا

عمــــــدة حجريــــــة، اأعيــــــد ا�ستخدامهــــــا يف  لأ

أنه كان يوجد يف املو�سع  جدران الربوناو�س، ا

نف�ســــــه اأو يف اجلــــــوار املبا�رس �ــــــرسح �سابق 

كبري لي�س من املمكــــــن �سمن الو�سع احلايل 

عمال معرفة املزيد عنه. ون�ستنتج بالتايل  لالأ

اأن معبد بل، كمــــــا نعرفه اليوم، يقع متاأخراً 

يف الت�سل�ســــــل الزمني، يف حــــــني كان يعتقد 

حتــــــى اليوم اأن الن�ساط الدينــــــي كان �سائداً 

منــــــذ البدايات. اإ�سافة اإىل ذلك �ست�سمح لنا 

املواد التي ا�ستخرجت من مقاطع التاأ�سي�س 

يف جدران الناو�س والربوناو�س بالو�سول اإىل 

تواريخ حمددة لهذا املعبد. 

آثار  باملقابــــــل، ظهــــــرت يف احلجــــــرة D ا

جدار �سميك مبنــــــي من حجارة من اجلب�س 

باأبعــــــاد قيا�سية، وهــــــو مرئي علــــــى ارتفاع 

أعلــــــى بقليل من مرتيــــــن يف منحدر الوادي،  ا

 مطمور 
)14(

ومرتبط بجدار متجه نحو ال�رسق

حتــــــت اإن�ساءات لحقة؛ وجند يف الربوناو�س 

وحتت اأعمدة الــــــرواق الغربي طبقة �سميكة 

آثار قطع  من املالط ت�ستمل علــــــى طبعات وا

حجرية اختفت، وقد اكت�سفت على ال�سخر 

ثار  مبا�رسة. ومــــــن املرجح جــــــداً اأن هذه الآ

متثل حت�سينات قدمية، ولكن �سمن الواقع 

عمال لي�س لدينا ما ي�سمح مبعرفة  احلايل لالأ

مر يتعلــــــق بتغري يف املخطط  مــــــا اإذا كان الأ

خالل البناء، كما هو احلال يف الو�سع الذي 

اكت�سف من قبل الـــــــ MFSDE قرب الربج 

أو اإذا كان قد وجد �سور �سابق لبع�س  ، ا
)15(

24

وىل  الوقــــــت يف هذا املو�ســــــع. والفر�سية الأ

مقبولــــــة اأكر من حيث اأن خطوط وعالمات 

ثار ميكــــــن اأن ترتبط بتلك املكت�سفة  هذه الآ

يف الربج 24. 

 Iو E واأخرياً، ك�ســــــف تنقيب احلجرتني

 تعــــــود اإىل ع�رس يوناين 
)16(

عن مــــــواد وقطع

قدمي يف دورا اأوروبو�س، كما وعن ا�ستيطان 

�سابق لل�سور من القــــــرن الثاين قبل امليالد. 

�سا�س  ويف الواقــــــع، فقد اأدى حفــــــر مقطع لأ

هــــــذا ال�ســــــور يف احلجــــــرة I مــــــن املرحلة 

الهلين�ستية الثانيــــــة للمدينة اإىل نقب وحفر 

عمار  �سويات ا�ستيطان �سابقة. اإن طبقات الإ

هــــــذه املوجودة يف املنحدر الواقع بني ال�سور 

أنه كان يوجد  أي�ســــــاً ا وطــــــرف الوادي تثبت ا
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جــــــدار كبــــــري يحفظها يف مكانهــــــا: وبالتايل 

ميكن طرح م�ساألة وجود �سور قدمي، وهو اأمر 

عمال القادمة ميكن اأن حت�سمه.  وحدهــــــا الأ

كذلــــــك اكت�سفت يف احلجرتني E وI �سواهد 

علــــــى ا�ستيطان لحق لل�سويــــــات الهلين�ستية 

قدم وال�سابقة للمعبد، مثل فرن اأو موقد  الأ

آثار بناء بقطع حجرية واأفران �سغرية  كبري وا

خمتلفة. 

وكما نــــــرى بالتايل فقد عدل ب�سكل كبري 

الت�سل�سل الزمني للمعبد وللقطاع ال�سمايل- 

الغربــــــي للمدينة وميكن اأن ن�رسده باخت�سار 

على النحو التايل: ا�ستيطان اأويل يف 150 ل 

يزال علينا اأن نحدد مدى ات�ساعه واأهميته، 

رجح عدة  ونحــــــو 150 �ســــــور �سهد علــــــى الأ

مراحــــــل بناء، كما نرى عنــــــد الربج 24 ويف 

ول نف�ســــــه؛ وا�ستيطانــــــات خمتلفة  الــــــربج الأ

ون�ســــــاط حريف مرتبط بالنار )اأفران(، وبناء 

رجح؛ بناء  حجــــــري يقع يف اجلوار علــــــى الأ

معبد بل الذي مل ينب يف مرحلة واحدة. 

-�999( �ل�����دوري  �ل��ب��ي��ت  م�������رشوع 

)�00�

C 5 تنقيب بيوت �حلي

بيري لوري�س

كان اإجناز هذا امل�رسوع يتطلب بال�رسورة 

التنقيــــــب امل�سبق للوحــــــدات ال�سكنية املعنية 

. وبعد التنظيــــــف والرفع الهند�سي يف 
)17(

به

عمــــــال البناء التــــــي كانت قد  عــــــام 1999 لأ

حــــــررت قدميــــــاً، اهتمت بعثة عــــــام 2000 

بثالث حجــــــرات حول باحة بحيــــــث ت�سكل 

اجلــــــزء ال�رسقي من هــــــذه املجموعة. وكان 

ثمة فرن ذو عمود مركــــــزي وفرنني كبريين 

يتميزان بقنطــــــرة وكانا قد دمرا من اأعمال 

معمارية حمتملة �سابقــــــة كانت ت�سغل جممل 

 S( هــــــذا القطاع. وب�سكل مــــــواز ك�سف �سرب

IVa( فتــــــح يف حمــــــور الطريــــــق الرئي�ســــــي 
علــــــى عمق اأكر من خم�سة اأمتار من �سماكة 

الطبقات املرتاكمة عن وجود جدار هلين�ستي 

يقطع م�سار الطريق الرئي�سي وكان مقاماً يف 

عمال متَّ بناء  مقلع قدمي. وبعد اإنهاء هذه الأ

احلجرتــــــني املخ�س�ستني ل�ستقبــــــال الزوار 

 
)18(

على الق�سم املنقب.

 2001 جزءاً من 
)19(

كانــــــت احلملة لعــــــام

احلملــــــة لعــــــام 2002 وكانتــــــا خم�س�ستني 

ل�ستك�ســــــاف الق�سم الغربي من املنطقة التي 

مر هنا بثالث  يتعلــــــق بها امل�رسوع. ويتعلق الأ

حجــــــرات متتالية من الغرب اإىل ال�رسق على 

امتداد ممر ي�سل بني باحة بيت كبري وال�سارع 

عرب مدخل �سخم ذي فتحتني يف�سل بينهما 

عمود. وكانت احلجــــــرات واملمر قد حررت 

بالكامــــــل حتى م�ستوى هجر املدينة يف حني 

اأن الباحــــــة مل تكن قد نقبت اإل على م�ساحة 

أربعة اأمتار حتى دون اأن يكون  �رسيط عر�سه ا
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الدرج قد حــــــرر بالكامل. وكانت قد فتحت 

أ�سبار يف كل من هــــــذه الوحدات ويف بع�س  ا

احلجرات امللحقة ويف ال�سارع الرئي�سي. 

 C5A مل جند اإىل ال�رسق، يف احلجرتني

وB، اأي فرن جديــــــد لكننا وجدنا يف العمق 

الكثري مــــــن جيوب الرمــــــاد والفحم مرافقة 

ببقايا اإنتاج فخاري م�ســــــدره اأفران. كانت 

هذه امل�ساحة بالتــــــايل، كما كان احلال على 

فران، قد ظلت  رجــــــح بالن�سبة ملو�ســــــع الأ الأ

لفــــــرتة طويلة غري م�سغولة بعد اإن�ساء املدينة 

أ ا�ستخدامها اإل من  علــــــى اله�سبة. ومل يبــــــدا

فران.  اأجل رمي بقايا الأ

وكان الو�ســــــع خمتلفاً قليــــــاًل اإىل الغرب 

)احلجرة C5C( طاملــــــا اكت�سفنا فيها بقايا 

خرية هذه. وكان  من�ســــــاآت �سابقة للحالــــــة الأ

قدم هو عبارة عــــــن جدار )645(  البنــــــاء الأ

اتاهــــــه �رسق- غــــــرب، مبني مــــــن كتل من 

اجلب�س كبــــــرية ن�سبيــــــاً وهي ترجــــــع ب�سكل 

وا�سح اإىل الفرتة البارثية. وتتاأتى ك�رس كثرية 

من اللنب املختلط باأجــــــزاء من فخار مطلي 

أكــــــر تاأخراً من دمار  أ�سود وبفخار ا بطــــــالء ا

طار اإنا اكت�سف  هذا اجلــــــدار. ويف هذا الإ

دنى من نق�س بــــــارز ميثل هرقل  الق�ســــــم الأ

)هرقلي�ــــــس( من نط معروف جيداً يف دورا 

اأوروبو�س بالن�سبــــــة للفرتة البارثية. باملقابل، 

يف الق�ســــــم الغربي من احلجرة C5C تظهر 

 ،M644 بقايا جــــــدار �سمايل ـ جنوبــــــي هو

وهو اأكر تاأخراً من اجلدار 645 اإنا �سابق 

خرية.  للفرتة الأ

ومل تنقــــــب احلجــــــرة C5D اإل �سطحياً 

من اأجل حتديد اأر�سيــــــة اآخر مرحلة. وكان 

يوجد يف البقايا من الركام الذي كان يغطي 

ر�سية الكثري مــــــن اأجزاء �سقف غري  هذه الأ

نتاج الطني  ملــــــون وقالب اأحادي الفتحــــــة لإ

امل�ســــــوي بحيث ميثــــــل �سبية متيــــــل بوركها 

وت�ستند على قاعــــــدة كورنثية. ومن الوا�سح 

اإن هــــــذا القالــــــب كان قــــــد اأجنــــــز بو�ساطة 

متثال �سغري م�سنوع ب�سكل بارز بحيث متت 

طباعة وجهه على العجينة الرطبة للقالب. 

ومن املوؤكد اأن النمــــــوذج هلين�ستي من نط 

تناغرا Tanagra، لكننا جنهل تاريخ اإجناز 

القالب. 

لقــــــد ك�سفت بالتايل تنقيبات هذا الق�سم 

مــــــن احلــــــي C5 عــــــن وجود ثــــــالث فرتات 

وىل والثانية  متعاقبة. ول تظهر املرحلتان الأ

وفق �ســــــكل معمــــــاري اإل يف الق�سم الغربي 

مــــــر الذي يوافق اإىل ال�رسق  من امل�ساحة، الأ

فران. ووحدها  اإما ع�ــــــرس القرب اأو ع�رس الأ

خــــــرية �سهدت اإن�ســــــاءات تغطي  املرحلــــــة الأ

كامــــــل امل�ساحة املعنية. وهــــــي  توافق ب�سكل 

وا�سح اإعادة تعريف للم�ساحة خالل الع�رس 
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الرومــــــاين، وهي فرتة ت�سييــــــد جلدار احلي 

وبناء للوحدات ال�سكنية. 

واأخرياً، فقد متَّ تنقيــــــب الباحة الغربية 

مع درجهــــــا والق�سم من ال�سارع املوافق لهذا 

البيــــــت واأطــــــراف هــــــذا القطــــــاع يف عامي 

 H. 2004 و2005 على يــــــد كل من دل�سيو

d'Alascio ثــــــم خليــــــل O. Khalil. وقد 
 oikos عهد مب�سوؤولية بناء غرفة التقدمات

didaktikos والباحة وتهيز جممل البيت 
الــــــدوري )الت�سميــــــم وما يليه مــــــن اأعمال( 

للمهند�سة املعمارية لينا E. Léna بالتفاق 

دنى.  مع املعهد الفرن�سي لل�رسق الأ

بناء �ملبنى

�إ.لينا

متَّ بنــــــاء احلجــــــرات الثالث مــــــن غرفة 

التقدمات oikos didaktikos املخ�س�سة 

لعر�س املوقع بتمويل اأوروبي يف اإطار تاأهيل 

ثار واملتاحف. وقد  كوادر املديرية العامة لالآ

أيلول/ ت�رسين  متَّ ب�ســــــكل رئي�سي  خالل بعثة ا

ول مــــــن عام 2003 وخــــــالل ال�ستاء الذي  الأ

تــــــاله. وخ�س�ست بعثة ربيــــــع 2004 لتجيز 

الباحة املت�سلة بهــــــا واأطراف الطريق الذي 

يحيط بالبنــــــاء من ال�سمال وترميم حجرات 

ال�ستقبــــــال. واملهند�سون من املديرية العامة 

ثار واملتاحف الذين �ساركوا يف البناء هم  لالآ

معتز احل�سيني واأكرم العلي ال�سيد واملهند�س 

عالء الدين بواب. وقد التحق بهذا امل�رسوع 

اإ�سافة اإىل اإدمون العجي وهو مهند�س وكان 

مديراً م�سرتكاً للبعثة يف ذلك الوقت، وماتيلد 

 Paul آثارية، كل من بول مولر جــــــالن وهي ا

Muller وكان مرافقــــــاً ناحتــــــاً للحجــــــارة 
وزويه �سارا�س Zoé Charasse وهي عاملة 

عراق م�سورة وموثقة باأفالم الفيديو.  بالأ

ويندرج اإجناز هذا العمل يف اإطار م�سرية 

أنه متت  آثــــــار تقنيــــــات البناء، طاملــــــا ا علــــــم ا

ال�ستفــــــادة من نتائــــــج الدرا�سات واخلربات 

التي تراكمت يف ال�سنوات ال�سابقة من جممل 

موقع دورا اأوروبو�س. 

والتقنيات امل�ستخدمة واملثتبة من خالل 

ثرية هي:  التنقيبات الأ

�سا�سات  - بناء اأر�سف حجرية لالأ

- البناء باللنب بالن�سبة للجدران

أ�سقف- �سطوح من الطني - بناء ا

- ا�ستخدام اجل�س

ن�سائية ثمة  واإىل ما وراء هذه اجلوانب الإ

حتد معماري حقيقي يف ر�سم املباين. وجند 

هذا التحدي على م�ستويات خمتلفة: 

- اإدراج بناء »جديد« يف موقع اأثري

ن�سجة  - اإعادة ت�سكيل احلجوم واملواد والأ

والظالل القدمية

- اإن�ســــــاء �رسح معزول يعيد قراءة اإطاره 

القدمي
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ن�سائية  - �سبط التجهيزات الوظيفية والإ

القدمية مبا يوافق برناجماً معا�رساً ل�ستقبال 

الزوار وتقدمي املوقع. 

و�سف تقنيات �لبناء

ن�سائية للقاعدة التي  تخ�سع الأناط الإ

و�سعتها الـ MFSDE لكافة التدخالت يف 

املوقع، األ وهي احرتام املواد القدمية، وهي 

الطريقة الوحيــــــدة لتاأمني توافقية تامة بني 

بنية القدمية.  الرتميمات والأ

أ�سا�سي �ست مــــــواد بناء  ونيــــــز ب�ســــــكل ا

م�ستخدمة: 

- ال�سل�سال على �سكل اللنب،

حمر القا�سي جداً،  - احلجر الكل�سي الأ

ومن�سوؤه القبة اجليولوجية العليا من اله�سبة 

)احلقب الرباعي(، 

- اجل�س، 

- الكل�س الناجم عن تكل�س اجل�س وفق 

أ�سكال خمتلفة  طرق حملية. وهو ي�ستخدم وفق ا

أبي�س(،  كمالط )رمادي( اأو كطالء )ا

�سقف وبع�س  - اخل�سب، وهو ي�ستخدم لالأ

عمــــــال التي ل تتطلــــــب عناية كبرية )مثل  الأ

بواب(،  الأ

أو  - الق�ســــــب، وي�ستخــــــدم يف ال�سقوف ا

أ�ســــــكال خمتلفة  يف تدعيــــــم اجلــــــدران وفق ا

)كح�سري، وب�سكل جمدول، اإلخ.(. 

وجنــــــد هذه املواد وقــــــد ا�ستخدمت معاً 

باأ�ســــــكال خمتلفة وفق و�سعهــــــا وحاجتها يف 

البناء. 

�لبناء بالكتل �حلجرية

�سا�سات  وهــــــو ي�ستخــــــدم يف جــــــدران الأ

بواب. ويتم اإجنازه اعتماداً على  واإطارات الأ

قطع حجرية مــــــن الكل�س ل يتجاوز حجمها 

أبعادها.  يف اأق�سى حد 40 �سم يف اأحد ا

كرب  ويتــــــم يف البداية و�ســــــع احلجارة الأ

حجماً كيفما اتفق على �سطح تو�سع احلجر، 

ويتــــــم ملء الفراغات بحجارة اأ�سغر حجماً. 

ويتــــــم تثبيت الكتل احلجرية بو�ساطة الكل�س 

الرمــــــادي املمزوج برمــــــاد مــــــع اإ�سافة من 

البوزلن من اأجل متييز البناء احلديث. ول 

بد من النتباه اإىل عدم ترك اأي فراغ للهواء. 

ول يجــــــب اأن تكون احلجــــــارة املو�سوعة يف 

حوال من اجل�س  اجلدران بــــــاأي حال من الأ

خري قدرتــــــه وحمتواه عند  اإذ يفقــــــد هذا الأ

ال�سغط ويكون ذلك اأ�رسع يف حالة الرطوبة 

�سا�سات(.  )جدران الأ

ويكون مدماك التو�سع بارتفاع نحو 60 

�سم تقريبــــــاً، وي�سمل كل مدمــــــاك يف اأعاله 

طبقــــــة اأفقيــــــة بثخانــــــة 5 �سم مــــــن الكل�س. 

وت�ستخدم هذه الطبقة للربط والتدعيم ل�سد 

غياب الكتل احلجرية امل�ستعر�سة يف ثخانة 

. وكانت بع�س اجلــــــدران املبنية 
)20(

اجلــــــدار

بالكتل احلجرية من البناء القدمي موؤلفة من 
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حجــــــوم جموفة اأو مملــــــوءة بالرمل. وكان ل 

بد من فتح هذه التجاويف وتنظيفها وملئها 

مبالط من الكل�س مــــــن اأجل تاأمني ا�ستقرار 

�سا�سات.  جيد جلدران الأ

وت�ســــــل ثخانــــــة اجلــــــدران اإىل 85 �سم 

)وب�ســــــكل ا�ستثنائي اإىل 60 �سم يف اجلنوب( 

على جممل ال�رسح. 

�لبناء باللنب

أثبتــــــت التنقيبــــــات اللجــــــوء اإىل نطني  ا

جــــــر يف البناء. قالــــــب بحجم 38 ×  مــــــن الآ

38 × 11 �ســــــم تقريباً، واآخر ن�سفه )38 × 

19 × 11 �ســــــم(. وكان قــــــد متَّ �سنع قوالب 

من اخل�سب واملعدن مــــــن اأجل ترميم البيت 

دويــــــون odéon. وقد  امل�سيحي وترميم الأ

ا�ستخدمت هذه القوالب نف�سها من اأجل بناء 

متحف املوقع. 

و�سنعت كتل اللنب من خليط من الرتاب 

أو الق�س الناعــــــم(. وكان ل  واملــــــاء والتــــــنب )ا

بد من توافــــــق التنا�سبات بني هذه املواد مع 

الهدف من ا�ستخدام كتل لنب ذات قدرة جيدة 

على التجان�ــــــس: لي�س كثرياً من الق�س وطني 

لي�س رطباً كثرياً، حيث يرتبط تراجع الطني 

اجلاف مــــــع كمية املاء. ول بــــــد من التاأكيد 

على الطني الغني جــــــداً بالعنا�رس الع�سوية 

مالح غري  خرية تولد هجرات لأ ن هــــــذه الأ لأ

منا�سبة للقطع اللبنية. اإن الرتاب امل�ستخدم 

هنــــــا هو تــــــراب اله�سبة الــــــذي يتميز بلونه 

حمر الداكن. وقــــــد اأجريت عدة تارب  الأ

خمتلفــــــة: قطع اآجريــــــة ا�ستقــــــرت بو�ساطة 

الكل�س، مع ن�سبة 10 % منه يف الطني؛ وكتل 

ألياف بال�ستيكية حلت حمل التنب.  ذات ا

وي�سكب الطني املخلوط بعناية يف قالب 

ويفرغ مبا�رسة منه. وبعد مرور فرتة تفيف 

بو�سع اأفقي تو�سع كتل اللنب يف �سكل معاك�س 

�سفل.  من اأجل تفيف الوجه الأ

أ�سا�ــــــس جدار الكتل  ويغطــــــى يف البداية ا

احلجرية بطبقة مــــــن ال�سل�سال النقي بال 

ق�ــــــس، ب�سماكة نحو 5 �سم، مما يوؤمن �سماكة 

جرية بداية  بني املادتني. ويتم و�سع القطع الآ

على النا�سف مــــــن اأجل التحقق من الت�سوية 

وخا�سة عن الزوايا بــــــني اجلدران. وتو�سع 

جرات دائماً على املقلوب بالن�سبة لتاه  الآ

على مقعراً  ت�سنيعها، حيــــــث يكون الوجه الأ

بع�س ال�ســــــيء دائماً، وبالتايل قاباًل لحتواء 

بع�ــــــس املاء يف حال حــــــدوث ر�سوحات. اأما 

اجلوانب فيجب اأن تكــــــون ملي�سة ب�سكل تام 

باملالط من الطني غري ال�سائل كثرياً. 

وقــــــد بينت التنقيبات وجــــــود طرق بناء 

نوعيــــــة من اأجل اإجناز العمــــــل: مدماك من 

مقيا�س تنا�سب يتناوب مع مدماك من ن�سف 

مقيا�س تنا�سب لواجهة اجلدار ومدماك كبري 

ملــــــلء اجلدران )جدران عر�سها اأكر من 80 
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قل �سماكة فمبنية من  �سم(. اأما اجلدران الأ

مقيا�س كبري ون�سف مقيا�س لكل مدماك. 

وتتــــــم الت�سوية بو�ساطــــــة احلبل من اأجل 

تاأمني ا�ستقامة اجلــــــدران، وبو�ساطة احلبل 

ذي كتلــــــة الر�سا�س لتاأمــــــني عمودية تو�سع 

. وقد حر�سنا على احرتام تناوب 
)21(

احلجارة

جوانب الربط العمودية. 

الكل�س

تنجم هذه املادة عن حرق اجل�س. وبعد 

�سيه يتم مزجه مع رماد مواد ع�سوية كانت 

قد ا�ستخدمت يف احلرق، مما يعطيه اللون 

الرمادي. وي�ستخدم الكل�س الرمادي كمالط 

بي�س  يف بناء الكتل احلجرية. اأما الكل�س الأ

في�ستخــــــدم للطــــــالء. وقــــــد اأجريت تارب 

علــــــى اللون بو�ساطة ملونــــــات تارية. وكان 

الكل�ــــــس ي�ستخدم يف التجهيــــــزات الداخلية 

لتاأمني ثبات جيد على مر الزمن للم�ساحات 

امللونة. 

�لبناء باحلجر

يوجد اجل�ــــــس حتت الطبقــــــة الكل�سية 

أو  التي ت�ســــــكل الق�سم العلوي مــــــن اله�سبة ا

التلة. وبالتــــــايل يكون ا�ستخراجه �سهاًل عند 

�سفح املنحدر عنــــــد اأق�سام منهارة. ومن هنا 

جناز ال�سواكف  كان قد ا�ستخرج اجل�ــــــس لإ

بواب. وكانت كتله قد  والع�سادات وعتبات الأ

ا�ستخرجت يدويــــــاً با�ستخدام من�سار دائري 

. وعندما ي�سبح احلجر 
)22(

لت�رسيع العمليــــــة

يف مكانه كان ينحت وفق طرق النحت التي 

كانت �سائدة. 

ألــــــف الع�سادات من ثالثــــــة اأحجار  وتتا

منت�سبة من اجل�س، ويعطى ميالن الدعامات 

بواب �سبه منحرف( مبيل الكتل  ن �سكل الأ )لأ

احلجرية ولي�س بنحت اأحد الوجهني ب�سكل 

مائل. واأظهر لنا و�سعها يف مكانها اأن ثالثة 

رجال يكفون لو�سع هذه الكتل احلجرية يف 

مكانها دون م�ساعدة من نظام رفع. 

وقد اأجنز نطان من ال�سواكف: �سواكف 

موؤلفــــــة من ثــــــالث لبنات للعقــــــد، و�سواكف 

خرية التي  وحيــــــدة الكتلــــــة. وكانت هــــــذه الأ

يزن احلجــــــر الواحد منها نحــــــو طن واحد 

تتطلــــــب ا�ستخدام رافعــــــة و�سقالة من اأجل 

رفعهــــــا وو�سعهــــــا يف مكانها. وقــــــد اأخذت 

اأوجــــــه القوالب من ناذج موجودة يف املوقع 

 H. الرفع الهند�سي لبري�سون ،C11 البيت(

 .)Pearson
�لتقنيات �لهجينة

�لفتحات

بواب نقاط �سعــــــف هامة يف  ت�ســــــكل الأ

اجلدران. ولهــــــذا كانت ركائزهــــــا تبنى من 

احلجارة عرب مداميــــــك ذات طول متناق�س 

حتــــــى ارتفاع �ساكف البــــــاب. وعندها كانت 
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أو  اجلــــــدران من اللنب تربط بهــــــذه الركائز ا

الع�سادات. 

أو  وكانت ال�سواكف تتاألف اإما من جذوع ا

أو امل�ساكي  بواب ا أكان بالن�سبة لالأ من اجل�س، ا

أو للنوافذ. ومل  املنفــــــذة يف ثخانة اجلــــــدران ا

ن�ستخدم �ســــــوى جذوع ال�سف�ســــــاف املهياأة 

حيث ميكن اأن يــــــوؤدي ا�ستخدام اجل�س اإىل 

ت�سوهات علــــــى مدى قريــــــب، وكانت تكلفة 

أي�ساً اأعلى من اجلذوع. وكانت  ا�ستخدامــــــه ا

اجلــــــذوع تغم�س مــــــن طرفيهــــــا بالكل�س كما 

وكانت تطلى به. 

�ســــــكل النوافذ م�ستطيــــــاًل بفتحة  وكان 

�سغرية على الواجهة اخلارجية، وفتحة �سبه 

أبعــــــاد اأكرب يف الواجهة الداخلية.  منحرفة وا

وقــــــد اأمكننــــــا ا�ستنتــــــاج وجــــــود نوعني من 

الفتحات: 

أبعادهــــــا 25 × 56 �ســــــم يف  - فتحــــــة ا

الواجهة اخلارجية و65 × 105 يف الواجهة 

الداخلية؛ 

أبعادهــــــا 10 × 25 �ســــــم يف  - وفتحــــــة ا

الواجهــــــة اخلارجيــــــة و14 × 100 �ســــــم يف 

الواجهة الداخلية. 

كر  ولبنــــــاء هذه الفتحــــــات كان احلل الأ

توافقاً هو رفع اجلــــــدران الداخلية عمودياً 

مع احرتام كثافة اجلدار وتو�سعه يف امل�ستوي 

ثم اإعادة نحــــــت احلواف اجلانبية للح�سول 

على ال�سكل �سبه املنحرف. 

�سقف �مل�ساطب �الأ

اإن العنا�ــــــرس الوحيدة التي بحوزتنا هي 

أ�سقف  الر�ســــــوم التي و�سعها بري�ســــــون حول ا

كني�س البيت امل�سيحي. 

- نظام مثــــــل النظام الذي اأعيد ت�سكيله 

يف كني�س متحف دم�سق، وهو يتاألف من اآجر 

من الطني امل�سوي يرتكز على جذوع خ�سبية. 

جــــــرات بالكل�س،  بــــــني الآ وتغلــــــق اجلوانب 

ويغطى ذلك كله بطبقة من الطني ثم بطبقة 

من الكل�س الرمادي. 

- نظــــــام موؤلف من ح�سائر من الق�سب 

تن�رس ب�سكل مت�سابك وترتكز هي اأي�ساً على 

جذوع خ�سبيــــــة. ثم تغطى هــــــذه احل�سائر 

بطبقة من الطني املدكوك ثم الكل�س. 

وقــــــد اخترب النظامــــــان البنائيــــــان. من 

جر امل�سوي  جهــــــة ا�ستخدام البالطات من الآ

املرتكــــــزة على عوار�ــــــس خ�سبية يف قاعات 

ال�ستقبال العامة، ومن جهة اأخرى ا�ستخدام 

ح�سائر الق�سب يف القاعات التعليمية. وقد 

وجدت قطع كثرية من الكل�س الذي انطبعت 

عليه هذه احل�سائر يف حميط متحف املوقع. 

وكذلــــــك كان وجودها مثبتاً ب�سكل مكثف يف 

 .principia عالم بيت الأ

وكانت العوار�ــــــس من خ�سب احلور وقد 
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طليــــــت بالقار. وهــــــي ترتكز علــــــى تدعيم 

ألواح خ�سبية.  حميطي موؤلف من ا

ويف حالــــــة ح�سائــــــر الق�ســــــب، قمنــــــا 

بو�سع احل�سائــــــر تعلوها طبقة من الق�سب 

املتو�سع ب�سكل عمــــــودي على العوار�س من 

اأجل احل�سول على تــــــوزع اأمثل للحمولت. 

�سخا�س املحتمل  ومن اأجل تفادي �سقوط الأ

خالل عملية الو�سع. طلبنا من جنار القرية 

اأن ي�سنع �سندوقاً بــــــني العوار�س اخل�سبية 

موؤلفاً من دعامــــــات موزعة بانتظام وحتمل 

 )23(
ألواحاً ت�سكل قاع ال�سندوق. ا

�لتحديات �ملعمارية

أثرية  اإن اإدخــــــال بناء جديد علــــــى بيئة ا

دخال  لبد اأن يخ�ســــــع لتخطيط دقيق. فالإ

يف املوقــــــع البعيد )بعيداً عن التلة( والقريب 

خرين( وطبوغرافية  )مبواجهة ال�رسحني الآ

طراف املبا�رسة )املوقع على منحدر �سديد  الأ

بنية ومظهر قواعد  ثم مت�سل�سل(، وم�ستوى الأ

لوان وعنا�رس الر�سوم هي كلها  التماثيل والأ

عنا�رس يجب اأخذها بعني العتبار. 

ل بــــــد اأن تنطلق امل�ســــــرية املعمارية من 

ثاريــــــة لتجيــــــب عــــــرب احرتامها  الوقائــــــع الآ

لتقنيات البناء على امل�سائل املرتبطة باإدخال 

ثري وعلى خمتلف  عن�رس ما على امل�سهد الأ

اجلوانب الرباجمية النوعية. 

مل�رشوع متحف  وفقًا  ث��ار  �الآ حتليل 

�ملوقع

آثار ثالثة بيوت  اأظهرت التنقيبات وجود ا

قــــــل. وي�سري وجود هــــــذه املجموعة  على الأ

علــــــى امتداد الوادي اإىل اأن اأجزاء كاملة من 

�سا�سات قد اختفت متاماً. اإن اإعادة البناء  الأ

 .
)24(

املقرتحة هنا هي اإعادة بناء نظرية متاماً

وتنتظم هذه البيوت الثالثة املتال�سقة حول 

باحات. وت�سكل حجرتا ال�ستقبال جزءاً من 

اأوىل، واحلجرات الثالث للمتحف  جمموعة 

جمموعــــــة ثانيــــــة تتاألف من خمــــــازن ملحقة 

أبعد اإىل  بالبيــــــت. اأما احلجرة الواقعــــــة اإىل ا

الغــــــرب فكانــــــت يف البداية حجــــــرة للبيت 

)تنفتح علــــــى الباحة( ثم اأحلقــــــت باملخزن 

و�سط.  الأ

جمع �حلجوم

مر بالتايل ببنــــــاء �رسح واحد  يتعلــــــق الأ

مع اأجزاء مــــــن بيتني. ولهــــــذا قمنا بتقدمي 

ولية.  عنا�رس تو�سيحية لقراءة الكينونات الأ

وا�ستطعنــــــا اإعادة ت�سكيل الباحات من خالل 

اإعادة بنــــــاء جدرانها )الق�سم الغربي( اأو من 

خالل اإظهــــــار هبوطها )الق�ســــــم ال�رسقي(. 

ر�ــــــس بزيــــــادة انزياح  وي�سمــــــح انحــــــدار الأ
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امل�ستوى بني الق�سمــــــني. واأعيد بناء جدران 

البيــــــت الثالث ب�سكل جزئــــــي مما ميكن من 

اإظهــــــار وجودها القــــــدمي. واأعيــــــد حتديد 

أي�ســــــاً مــــــن خالل ترميــــــم جدران  ال�ســــــارع ا

املخازن املقابلة للمتحف. وبالتايل فقد اأخذ 

جممــــــل البناء �سمن �سبكة من اجلدران التي 

توؤمــــــن النتقال الب�رسي بــــــني البناء املنتهي 

واخلرائب من حوله. 

ومتت مالحظة متييــــــزات على م�ستوى 

اآخر. فقــــــد متَّ متييز بنــــــاء ال�سقوف و�سكل 

بواب  بواب ور�ســــــم م�سارع الأ الربوزات والأ

وفقاً للق�سمني. 

�ل��ت��و�ف��ق م��ع ق��و�ع��د �ل��ب��ن��اء تبعًا 

للمو�د �لقدمية

عمال �لقدمية �سافات على �الأ �الإ

كانت امل�سكلة التقنية الرئي�سية هي تاأمني 

احرتام املواد القدمية مــــــن جهة، ومن جهة 

اأخرى البقاء اجليد عرب الزمن واملتوافق مع 

ثرية.  التاأثري اجلديد على جممل املباين الأ

وقــــــد اأدرجنا يف ال�سقــــــف ورق البوليان 

�سمن جممل اإجــــــراءات الكتامة املتخذة من 

اأجل تاأمني حمايــــــة اإ�سافية يف حال حدوث 

�رسار التي  ر�ســــــح للمياه، وبالتايل تنــــــب الأ

ن�ساءات املتحفية. ميكن اأن ت�سيب الإ

يف حجــــــرات ال�ستقبــــــال كان ال�سقــــــف 

آجــــــرات من الطــــــني امل�سوي  قــــــد بني مــــــن ا

ب�سماكــــــة اأكرب ب�سكل وا�سح من اآجر الع�سور 

القدمية. وقادنا ذلك اإىل تاأمني دعم للعوار�س 

اخل�سبية مب�ساعفتهــــــا بعوار�س من الفولذ 

)IPN(، حيث متَّ ربط العار�ستني بو�ساطة 

كالبات عن و�سطها. 

جر الــــــذي كان مك�سوفــــــاً ب�سدة  أمــــــا الآ ا

طــــــراف فقــــــد متَّ تثبيتــــــه بو�ساطة  عنــــــد الأ

الكل�ــــــس وا�ستبــــــدل الق�س -القابــــــل ب�سهولة 

للتفتت والتلف- باألياف بال�ستيكية. وي�سمح 

جرات يف اأعلى اجلدران عند  و�ســــــع هذه الآ

ح�سولنــــــا علــــــى نتائج غري مر�سيــــــة بتاأمني 

ا�ستبدالها ب�سهولة. 

بواب التي مل تكن تنجز يف القدمي  اأما الأ

اإل مــــــن اخل�ســــــب فقــــــد بنيت مــــــن الفولذ 

آلية دائمة  واخل�سب، وذلك لتاأمــــــني حماية ا

للتجهيزات الداخلية. 

عمال �ملنا�سبة �حلديثة �الأ

متَّ اإجنــــــاز عدة فتحــــــات كانت ت�ستجيب 

ل�رسورات منهجية. وكان التحدي يف اإدراجها 

ومكاملتها �سمــــــن املجموع املعماري دون اأن 

جنعــــــل منهــــــا ن�سخاً مع ذلك عــــــن الفتحات 

القدميــــــة، حيث كانــــــت موا�سعها يف غالب 
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الهوام�ش:

ول  كانت هذه الكتابة اليونانية منقو�س��ة على قاعدة متثال ن�س��ب نحو عام 210 – 220 على �س��رف القا�س��ي الأ  -1

»stratège et épistate« املدينة من قبل وايل )بوليه Boule مبعنى حاكم( مواطني دورا اأوروبو�ش، وذلك يف قلب 

مركز املدينة bouleuterion الذي مل يكن مكانه معروفاً حتى ذلك احلني. 

وروبي بتاأهيل نا�سطني يف جمال الرتاث.  �ساهمت هذه العملية اأي�ساً يف اإطار الربنامج ال�سوري الأ  -2

قامت ب�س��كل اأ�سا�س��ي بتنظيم العم��ل ومتابعة اإدارة امل�س��روع ميدانياً ماتيلد جان من املعهد الفرن�س��ي لل�س��رق   -3

دنى.  الأ

Bibliographie récente sur Doura-« بالن�سبة ملراجع خمتلف الن�ساطات املقدمة هنا، فاإننا نرتكز على املقال  -4

.265-255 .pp ،5 Doura-Europos. Etudes يف »Europos

عمال.  عمال مقدمة هنا ب�سكل خمت�سر جداً؛ ول بد من �سدور درا�سة وافية بعد النتهاء القريب من الأ الأ  -5

عمال وجان مي�سيل جان Jean-Michel Gelin وهو اآثاري؛ وقدم كل من جو�ستني  ماتيلد جان، م�س��وؤولة الأ  -6

غابوريت Justine Gaborit وهوغز داآل�سيو Gugues d’Alascio م�ساعدة وقتية ووقتية للربنامج. 

ثار واملتاحف و�سليم احلموي واأ�سرف اأبو طربيه وهما طالبان )دم�سق(.  �سخر �سبيب من املديرية العامة لاآ  -7

ثار واملتاحف، وكان يف  بيري لوري�ش من املركز الوطني الفرن�سي للبحث العلمي واإدمون العجي من املديرية العامة لاآ  -8

حينه مديراً م�ساعداً. انظر امل�ساهمة يف هذا املقال. 

دنى يف دم�سق. انظر م�ساهمتها يف املقال احلايل.  اإتيني لينا من املعهد الفرن�سي لل�سرق الأ  -9

حيان متعار�سة مع منطــــــق اإعادة البناء.  الأ

ويحرتم ر�سم هذه الفتحات النماذج القدمية 

بعــــــاد القدمية واملواد  )من خالل تديد الأ

القدمية واملحافظة عليها( باإدخال تعديالت 

هميــــــة لل�سماح بقــــــراءة منف�سلة  خمتلفة الأ

�سلية )عك�س تو�سع م�سند النافذة  للنماذج الأ

يف ال�سقــــــف؛ اإ�سافة حاجــــــز يف اخلارج من 

اأجل زيادة م�ساحة عك�س ال�سوء؛ اإن�ساء باب 

وىل والثانية  قليل العر�س بني احلجرتني الأ

لقاعة العر�س من اأجل تاأمني النتقال؛ فتح 

نافــــــذة خم�س�سة للمراقبة بــــــني الق�سمني(. 

وميكن لهــــــذه الفتحات اأن متيــــــز اأي�ساً من 

ألــــــوان خمتلفة،  خالل معاجلــــــة �سطوحها )ا

و�سالت جموفة..(. 

ق�سام الداخلية،  عــــــداد الأ اأما بالن�سبة لإ

أ الــــــذي متَّ اعتماده هــــــو التوزع  فــــــكان املبدا

الزمنــــــي املت�سل�سل للع�ســــــور الثالثة الكبرية 

ملدينــــــة دورا اأوروبو�س  بني حجرات املتحف 

الثالث. وقد عر�ست معهــــــا ق�سة اكت�ساف 

.MFSDE املوقع وم�ساريع بعثة
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بنية القدمية، اله�س��ة ن�س��بياً، واحلديثة، كانت املواد امل�س��تخدمة هي نف�سها التي  10- فيما يتعلق مب�س��ائل التوافق بني الأ

كانت م�ستخدمة قدمياً. 

11- اأعمال ل تزال جارية. 

عمال التي جرت يف معبد بل اأجنزت بع�ش اأعمال التدعيم والرتميم لبع�ش ال�سروح الواقعة يف جواره: املوقع  12- خال الأ

 .Azzanathkona الدرجي لل�سور املبني من اللنب، والربج الثاين والدرج الروماين يف الوادي، ومعبد اأزناثكونا

 M. Gelin، »Le temple de Bel a Doura-Europos. Resultats des derniers 13- انظ��ر ماتيل��د ج��ان

 Procedings of the International Conference on Zenobia and Palmyra، ،»)2002( travaux
 .187-165 .pp ،2005 ،Homs ،2002 .Universite de Homs oct

14- انظرا لزاوية امل�سكلة اإىل ميني هذا اجلدار على ال�سورة. 

 .Doura Europos Etudes VI 15- مقال جلنني عبد امل�سيح وبيري لوري�ش، �سي�سدر يف

16- فخار واأجزاء من �سفائح �سغرية بارزة. 

ول يف املوقع،  17- كانت اأهمية هذا التنقيب كبرية بقدر ما كان هذا القطاع ميكن اأن ي�سكل جزءاً من ال�سكن اليوناين الأ

قبل اإن�س��اء املدينة على اله�س��بة. ومل تكن البيوت قد نقبت يف مو�سم 1930-31 اإل حتى اأر�سية احلالة ال�سكنية 

خرية.  الكربى الأ

18- باإدارة اإدمون العجي وهو مهند�ش مدين وكان يف حينه مدير اجلانب ال�سوري  للبعثة. 

19- كان��ت البعثة يف عام 2001 باإدارة الربوف�س��ور كو�س��لنكو G. Kochelenko وغيبوف V. Gaybov )من مركز 

ث��ار يف اأكادميية العلوم الرو�س��ية( ويف عام 2002 برئا�س��ة كل من غني��ادي S. Gniady وزينك S. Zink )من  الآ

باري�ش(. 

20- ن�ستنتج مع ذلك اأن اجلدران ذات الكتل متيل اإىل النفتاح يف و�سطها. 

21- ا�س��تنتجنا اأن عادة حبل الر�س��ا�ش فقدت مع البناء بو�ساطة ال�سمنت حيث يكفي وجود ميزان ب�سيط ذي فقاعة 

للتحقق من ارتفاع حجر بالن�سبة اإىل اآخر! 

22- ل تنتج هذه التقنيات ت�سققات �سغرية يف احلجر وهي تكون م�سرة بثباته على مر الزمن. 

بنية احلالية.  23- اإنها التقنية امل�ستخدمة من اأجل اإجناز باطات من البيتون يف الأ

خرية يف املنطقة الغربية من املجموعة املعتربة.  24- ل بد من حتديثها وفقاً لنتائج حملة التنقيب الأ

¥µ



العـــــــــــــــــــــــــــــــدد  559  ني�ســـــان  1142010

تعريف:

اخلط العربي هو ال�شكل الفني اجلمايل للحروف والكلمات العربية. وله 

أنواعه. واليجوز للخط������اط املحرتف اأن يخالف هذه  قواع������د يف كل نوع من ا

أبعاده. لكن������ه ي�شتطيع اأن يبتكر يف تركيب  القواع������د املت�شلة ب�شكل احلرف وا

الكلمات واجلمل لتغدو لوحته قطعة فنية جميلة.

كاتب وخبري اإعالمي. ❁❁

ò

اخَلطُّ الَعَربّي يف �سوِرَية

يا�رس املالح

❁
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اأنواع اخلط العربي:

اخل������ط العرب������ي املع������روف يف �سوري������ة 

قط������ار العربي������ة وتركيا واإي������ران وبع�ض 
والأ

أنواع. فمنه الب�سيط  �سالمية على ا قطار الإ الأ

الوا�سح، ومنه ال�سعب املعقد.

 )1(
أنواع اخلط العربي ثالثة ع�رش نوعاً وا

ه������ي: الثلثي والن�سخ������ي الفن������ي والن�سخي 

الدفرتي والرقعي والفار�سي والديواين اجللي 

والكويف  والريح������اين  ال�ساهاين  والدي������واين 

ندل�س������ي والقريواين  امل�رشق������ي والك������ويف الأ

الكتبي واملغربي امل�سماري.

غري اأن املتداول عند اخلطاطني امل�سارقة 

أنواع هي: اليوم �سبعة ا

1- اخلط الكويف.

2- اخلط الن�سخي.

3- اخلط الثلثي.

4- اخلط الفار�سي.

5- اخلط الديواين.

6- اخلط الديواين اجللي.

7- اخلط الرقعي.

وق������د ن�رش معجم املنج������د يف باب اخلاء 

�سفحة حتتوي هذه اخلطوط ال�سبعة.

وامل�سمون بخط الطباعة:

نوذج للخطوط العربية

جمعــــــت الطبيعــــــة عبقريتهــــــا فكانــــــت 

اجلمال

وكان اأح�سنــــــه واأ�رسفه ما حل يف الهيكل 

دمي وجــــــاور العقــــــل ال�رسيــــــف والنف�س  الآ

اللطيفة واحلياة ال�ساعرة.

فاجلمال الب�رسي �سيد اجلمال كله.

ول لبديع الزهر وغريبه يف �سباب الربيع 

ما له من ب�سا�سة وطيب.

ولي�س اجلمال بلمحــــــة العيون ول بربيق 

أ�سالة اخلدود. الثغور ول هيف القدود ول ا

ول لوؤلوؤ الثنايــــــا ول عقيق ال�سفاه ولكن 

�سعاع علوي يب�سطه اجلميل البديع على بع�س 
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الهياكل الب�رسية.

ليك�سوهــــــا روعة ويجعلهــــــا �سحراً وفتنة 

للنا�س.

 : �- �خلط �لكويفرّ

خط من�سوب اإىل الكوفة، وهي مدينة يف 

العراق. واخلط الكويف قدمي. ظهر يف القرن 

ول للهجــــــرة. وي�سفه اخلطاطون باخلط  الأ

أ�سياً واأفقياً،  ن حروفه م�ستقيمة را الياب�س؛ لأ

أثر فيهــــــا للّيونة،  ت�ســــــكل زوايا حــــــادة، ول ا

ولميكن خطه اإل بال�ستعانة بامل�سطرة، فهو 

اأقرب اإىل الر�سم الهند�سي.

مثال: اخلط الكويف

لكــــــن اخلطاطــــــني فيمــــــا بعد طــــــوروه 

مبا يك�سبــــــه بع�س الليونــــــة، فابتكروا �سكل 

غ�ســــــان فزّينوه، و�سمــــــوه باخلط الكويف  الأ

أخــــــذوا يتفننون برتكيب العبارات  امل�سّجر. وا

يف لوحاتهم؛ فمنها ما يكون على �سكل دائرة 

تتداخل احلروف فيها حتى ت�سعب قراءتها. 

ومنها ما يكون خمطوطاً على منحٍن اأو خط 

أ�سهل. م�ستقيم فتكون قراءتها ا

مثال: اخلط الكويف امل�سجر:

 : �سخيرّ �- �خلط �لنمَّ

وهو مــــــن ابتــــــكار الوزيــــــر العبا�سي ابن 

، ومنهم من ين�سب ابتكاره اإىل احل�سن 
)2(

مقلة

 خط 
ّ
بــــــن مقلة �سقيقــــــه. واخلــــــط النَّ�سخي

أثر للزوايــــــا الهند�سية فيه،  لنّي وا�ســــــح، ل ا

ن القراآن الكرمي  �سمــــــي باخلط الن�سخــــــي لأ

حداث كانت تن�سخ  والكتب وال�سهــــــادات والأ

وتكتب بــــــه. ويزيَّن هذا اخلــــــط باحلركات 

ل�سبــــــط قراءة ما يكتب به. وقد اعتُمد هذا 

لت  اخلط يف حــــــروف الطباعة العربية والآ
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الكاتبة و)الكمبيوتر( بــــــال حركات. وكل ما 

يطبــــــع بالعربية من كتــــــب وجمالت و�سحف 

أ باخلط الن�سخي املتطّور. فهو  ون�رسات يقرا

خــــــط القراءة. وقلَّ من يكتــــــب به ر�سالة اإىل 

�سديق.

مثال اخلط الن�سخي:

3- �خلط �لثلثي: 

ظهر يف تركيا زمن العثمانيني يف القرن 

الرابع ع�رس امليالدي وهو متطور عن اخلط 

الن�سخي. غري اأن حروفه اأكرب وذات نتوءات. 

وهو خط لنّي. قابل للمد يف بع�س حروفه. 

ويتفن اخلطاط املوهوب يف تركيب العبارة 

أ�سكال فنية،  التــــــي يخططها بهذا اخلط يف ا

ويّزينها بحركات وعالمات وحروف �سغرية. 

ومن الرتكيبات الفنية ما يجعل العبارة �سعبة 

القراءة. ومــــــن يتقن هذا اخلط ال�سعب هو 

اجلدير بلقب اخلطــــــاط املحرتف. و�سعوبة 

هــــــذا اخلــــــط �سببها دقــــــة مقايي�س احلرف 

يف طولــــــه و�سعته وامتداده، وعــــــدم ال�سماح 

للخطــــــاط بت�سحيح بع�س مــــــا اأخطاأ فيه. 

فاحلــــــرف يكتب مرة واحدة، اإل اإذا كان من 

جزاأين فيكتب كل جزء وحده كحرف الطاء 

مثاًل )ط(.

مثــــــال اخلــــــط الثلثي ماكتبــــــه اخلطاط 

ال�ســــــوري حلمــــــي حباب يف تركيــــــب دائري 

جميل:

4- �خلط �لفار�سي: 

ظهــــــر يف اإيران يف القــــــرن الثالث ع�رس 

أي�ســــــاً خــــــط التعليق  امليــــــالدي. وي�سمــــــى ا
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والن�ستعليق وال�سيكا�ستــــــا. وهو خط وا�سح 

أو ذات  أنيق. تبدو بع�س حروفه رفيعة ا لــــــني ا

أ�ــــــس رفيع، وبع�س حروفــــــه ثخينة بعر�س  را

القلــــــم. وهي قابلة للمد والنحناء اخلفيف. 

وجمالــــــه يظهــــــر يف تدويــــــر كوؤو�س احلرف 

أ�سفل، كحــــــروف اجليم واحلاء  املتجهة اإىل ا

واخلاء والعني والغني والقاف والالم والنون 

والياء. وخط هذه الكوؤو�س يخ�سع ملقايي�س 

دقيقــــــة يف ارتفاعها وفراغ دائرتها املفتوحة 

با�ستخدام النقطة التي يخطها قلم اخلطاط 

بثخن اخلط نف�سه.

أو التعليق ماكتبه  مثال اخلــــــط الفار�سي ا

ماأمون يغمور:

�- �خلط �لديو�ين: 

أواخــــــر القــــــرن اخلام�س ع�رس  �ســــــاع يف ا

امليــــــالدي خالل احلكــــــم العثمــــــاين و�سمي 

بالديواين ن�سبة اإىل الديوان. وهو مكتب يتبع 

أو موؤ�س�ســــــات الدولة، ت�سدر عنه  ال�سلطان ا

القرارات الر�سميــــــة والتعليمات وغري ذلك. 

واخلط الديواين لنّي، يف حروفه حركة غري 

خرى. وبع�س حروفه  ماألوفة يف اخلطوط الأ

خر قابل  قابل للمّد مــــــع انحناء، وبع�سها الآ

للهبوط. ونهايات بع�س حروفه تكون دقيقة، 

تت�ســــــل بها نقاط احلرف، مثــــــل التاء والثاء 

واجليــــــم والنون. وقــــــراءة العبــــــارة املكتوبة 

باخلط الديواين �سهلــــــة وقلما يُزّين بال�سكل 

واحلركات.

مثــــــال اخلط الديــــــواين ماكتبــــــه ماأمون 

يغمور:

 : �- �خلط �لديو�ين �جلليرّ

وهو متطور عن اخلط الديواين. وبع�س 

حروفــــــه خمتلفة يف �سكلهــــــا، ولكنه اختالف 

ب�سيط، وهذا اخلط قابــــــل للرتكيب الفني. 

وهو حافــــــل بال�ســــــكل الكثيــــــف باحلركات 
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الرفيعة التي تكّون حدود الكتابة املخطوطة. 

وهــــــذا ما يك�سبه جماليتــــــه التي ي�ساركه بها 

اخلــــــط الثلثــــــي علــــــى الرغم مــــــن اختالف 

النوعني اختالفاً جذرياً.

مثــــــال اخلط الديــــــواين اجللــــــي ماكتبه 

حممد فاروق احلداد:

�- �خلط �لرقعي: 

أنــــــواع اخلطــــــوط العربية،  أب�سط ا هــــــو ا

أ�سهلها تقليداً وهو خط خمت�رس،  واأو�سحها، وا

يعتمد علــــــى التقاء الزوايــــــا ل على الليونة 

واملد. و�سمــــــي بالرقعي ن�سبــــــة اإىل الرقعة، 

وهي القطعة من الورق يكتب عليها.

أكــــــر من مئة  وقــــــد وجد اخلــــــرباء منذ ا

طفال  عــــــام اأن هذا النوع ي�سلــــــح لتعليمه الأ

وىل من املدار�س البتدائية.  يف ال�سفوف الأ

وقــــــد اعتمــــــدت وزارات املعــــــارف )وزارات 

الرتبيــــــة( منــــــذ ذلك الوقت هــــــذا اخلط يف 

املدار�ــــــس، وكلفت اخلطاطــــــني كتابة دفاتر 

للخط الرقعــــــي، وقررت تعليمهــــــا بو�ساطة 

أ�ساتذة للخط يف املدار�س البتدائية. ا

�خلط �لعرب���ي يف �للوحات �لفنية 

�لتقليدية:

يحر�س كل خطاط حمرتف موهوب على 

اأن يخــــــط لوحات فنية باخلــــــط الذي يربع 

ل لديه عدد من اللوحات  فيه. وحني يتح�سّ

يعر�سهــــــا يف قاعة عر�س، وقد يبيع بع�سها 

خر، اأو يحتفظ بها حتى  أو يهدي بع�سها الآ ا

نهاية العمر فيورثهــــــا اأولده. وتعتمد �سهرة 

اخلطاط على ما يخطه من اللوحات الفنية، 

ومــــــع مرور الزمن تغــــــدو لوحاته من الرتاث 

النادر. ويرتفع ثمنها اإىل اأرقام مل تخطر على 

بال القدامى.

ومن اللوحات النادرة ما خطه اخلّطاط 

ممــــــدوح ال�رسيف يف العام 1932م. يف لوحة 

أنواع اخلط العربي جميعها  طولنية جمعت ا

يف تركيبات فنية مذهلة. وفيها اأي�ساً خطوط 

�رسقيــــــة غري عربيــــــة كال�رسيــــــاين واحلب�سي 

�سوري والهندي  والهريوجليفي والفينيقي والآ

وال�سينجايل وغري ذلك.
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لوحة نــــــادرة بخط ممدوح ال�رسيف فيها 

جمموعة خطوط عربية و�رسقية

ولبدوي الديراين لوحة م�سابهة برتكيبات 

اأخرى رائعــــــة للخطوط العربيــــــة وال�رسقية 

تت�سمن عبــــــارات اأخرى، خطهــــــا بدوي يف 

أنه ا�ستفاد مما  العام 1935م. وهذا يعنــــــي ا

خطه ممــــــدوح ال�رسيف. ويح�ســــــن اأن نتتبع 

بدوي الديراين خطاط بالد ال�سام يف بع�س 

لوحاته.

لبــــــدوي لوحة تمع بني اخلــــــط الثلثي 

واخلط الكــــــويف وهي دائريــــــة ال�سكل. وقد 

خط يف قلب الدائــــــرة قول �سقراط »اعرف 

نف�سك« باخلط الثلثي مع عك�س اخلط على 

نحو مماثل. ي�سمون هذا النوع يف ا�سطالح 

اخلطاطــــــني )عك�س ودوغــــــري(. ويف ن�سف 

الدائــــــرة العلــــــوي من اللوحــــــة ّخط باخلط 

الكويف امل�سّجر عبارة »من عرف نف�سه فقد 

عرف ربه«، ويف ن�سف الدائرة ال�سفلي خط 

عبارة »من اأ�سلــــــح نف�سه اأرغم اأنف اأعاديه« 

والعبارتان غري منقوطتني، ت�سعب قراءتهما 

على املبتدئ. وقد كتبها يف العام 1935م.

اخلطاط بدوي الديراين يخط بالق�سبة
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لوحة اخلطــــــاط بدوي الديراين »اعرف 

نف�سك«

وللخطاط بــــــدوي الديراين لوحات فنية 

أو التعليــــــق، وهو اخلط  باخلط الفار�ســــــي ا

أتقنه وعّدل يف بع�س مقايي�سه. منها  الــــــذي ا

لوحــــــة »قل كلٌّ يعمل على �ساكلته«. كتبها يف 

آية مــــــن القراآن الكرمي.  العام 1961. وهي ا

ية باخلــــــط الن�سخي »فربكم  وكتــــــب تتمة الآ

اأعلم مبن هو اأهدى �سبيال«.

تعليم �خلط �لعربي �جلمايل:

كان اخلطاطــــــون الكبار هــــــم من يتولون 

أنواع اخلطوط يف دكاكينهم املتوا�سعة.  تعليم ا

أو ال�سبان  حــــــداث ا وكان تالميذهــــــم من الأ

أتــــــي التلميذ وحده  ال�سغــــــار، وهم قليلون. يا

ومعه دفرته يف وقت يحدده املعلم اخلطاط. 

فيتعلــــــم بري قلــــــم الق�سب الرفيــــــع )غّزار( 

وقطعه. ويكتب له اخلطاط �سطراً نوذجياً 

أعلــــــى ال�سفحة، ويطلب منــــــه اأن يكتب  يف ا

حتته �سطراً م�سابهــــــاً، مع اللتزام مبقايي�س 

احلــــــروف. وتعّد النقطة وحــــــدة القيا�س يف 

أو اأفقياً ويف فتحة  طــــــول احلرف �ساقوليــــــاً ا

الكوؤو�س.

ومــــــن التالميــــــذ من يلــــــزم اخلطاط يف 

دكانــــــه، فيعمل عنده جمانــــــاً يف البداية، ثم 
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باأجر زهيد. فاإذا �سب التلميذ وعرف اأ�رسار 

أ�ستاذه وفتح دكانــــــاً تارياً  ال�سنعــــــة تــــــرك ا

للخط يف مكان اآخر يرتزق منه.

ومن اخلطاطني من يتعلم اخلط بنف�سه 

دون معلــــــم. ول بد اأن يكــــــون ذا موهبة ومن 

املتتبعــــــني ملا يكتبه اخلطاطــــــون يف البلدان 

املختلفة.

�حلروفية يف �خلط �لت�سكيلي:

يف ال�سبعينيات ظهر يف العراق اتاه اإىل 

ابتكار ت�سكيالت للحروف العربية يف لوحات 

فنية. فاقرتب اخلطاط يف ذلك من الر�سام 

الت�سكيلي يف ت�سميــــــم لوحاته، وانتقل هذا 

التــــــاه اإىل املغرب وتون�ــــــس و�سورية، فربع 

�سل  فيه د.حممد غنوم يف دم�سق، وهو يف الأ

فنان ت�سكيلي ا�ستهواه اخلط العربي ف�سنع 

أ�سكالً م�ستوحاة  أو بع�س كلماته ا من حروفه ا

من الطبيعة باألوانها وما فيها من انحناءات 

راق�ســــــة. وميتاز هذا النوع من الفن باخللق 

بــــــداع والتقنيــــــة العالية وعــــــدم اللتزام  والإ

بالقواعد ال�سارمة للخط العربي.

هذا التطويــــــر للخط العربــــــي اأدى اإىل 

اإغنائــــــه باملبتكــــــرات اجلديــــــدة. ولكن هذا 

أنــــــواع اخلطوط العربية  غنــــــاء مل يوؤثر يف ا الإ

التقليديــــــة، بل ا�ستمر اخلطاطــــــون يكتبون 

اللوحات اجلمالية باخلط العربي التقليدي 

غرا�ــــــس  غرا�ــــــس اأخــــــرى ل متــــــت اإىل الأ لأ

الت�ساليــــــة ب�سلة. وظهــــــر اأن تعاي�س اخلط 

التقليــــــدي بجمالياته مع املبتكرات اجلديدة 

خر. لالت�سال ممكن، وليلغي اأحدهما الآ

ويف امل�ستقبــــــل املنظور فــــــاإن املتوقع اأن 

تتطور تكنولوجيا الت�سال، فتحاول ا�ستيعاب 

اخلط العربي التقليدي لي�ستخدمه من يريد 

أو الت�سكيل الفني. يف الكتابة املقروءة ا

لوحة حروفية ت�سكيلية اإبداع الفنان 

الدكتور حممد غنوم
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اإن نظــــــرة اإىل مــــــا يعر�ســــــه التلفزيــــــون 

ال�ســــــوري من برامج وم�سل�ســــــالت ودعايات 

توؤكــــــد اأن اخلط العربــــــي متوافر يف حالتيه 

التقليدية واملبتكرة. واأن العاملني يف ت�سكيل 

اجلرافيــــــك يف مقدمــــــات مــــــا يعر�س اأو يف 

اخلتــــــام ي�ستخدمــــــون مــــــا هــــــو منا�سب من 

اخلطوط.

�خلامتة:

اإن النفتاح الذي ي�سهده العامل يف القرن 

احلادي والع�رسين ي�ستلزم التاأثر والتاأثري يف 

جمالت الفكــــــر والفن وال�سلوك والقيم. وما 

يحقــــــق ذلك هو �سهولــــــة التوا�سل اجتماعياً 

أو مــــــن خــــــالل و�سائــــــل الت�ســــــال. واخلط  ا

ثــــــار العربية  العربــــــي اجلميــــــل املاثل يف الآ

�سالمية يف ال�رسق والغرب �سيبقى  واملباين الإ

خالــــــداً على الدهر، لن ميحوه اأحد. غري اأن 

يقاع املت�سارع �ستفر�س  متطلبات الع�رس ذي الإ

آخــــــر يف التوا�سل القرائي والت�سكيل  منحى ا

الفنــــــي، ل يرف�سه اأحد. ومــــــا يحدث اليوم 

�سبق اأن حدث عرب الع�سور. فاخلط العربي 

التقليدي اليــــــوم ل ي�سبه اخلــــــط التقليدي 

قبــــــل األف �سنة. ويبقى الهدف احلفاظ على 

ي�ســــــال، وعلى  اجلماليــــــة يف الت�سكيــــــل والإ

الهوية العربية باعتماد احلرف العربي الذي 

يف�سح عن املنطوق واملعنى باأدق التفا�سيل.

املراجع:

املمار�سة الذاتية للخط العربي.  -

ر�سيف اخلا�ش لبع�ش اللوحات. الأ  -

مارات  جملة »حروف عربية« جملة ف�س��لية تعنى ب�س��وؤون اخلط العربي، ت�س��در عن ندوة الثقافة والعلوم يف دبي، الإ  -

العربية املتحدة منذ العام 2000.

د. عفيف بهن�سي، علم اخلط والر�سوم، دار ال�سرق للن�سر، 2004.  -

د. عفيف بهن�سي، فن اخلط العربي، دار الفكر، دم�سق 1999.  -
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عام- دار امل�سرق، بريوت العام 1973. لوي�ش معلوف، معجم املنجد يف اللغة والأ  -
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يواجه الباحث الذي يرغ������ب يف كتابة �شرية القدي�س ال�شوري ال�شهري مار 

م������ارون �شعوبات عديدة تعود اإىل قلة وال نبال������غ اإذا قلنا ندرة امل�شادر التي 

أو ت�شري اإليه، على الرغم من �شهرة قدي�شن������ا مارون وانت�شاب طائفة  تذك������ره ا

م�شيحي������ة كاملة اإليه وهي الطائف������ة املارونية التي ال تزال اإىل اليوم يف لبنان 

أق������ل يف �شورية ومن ثم يف مناطق اأخ������رى اإ�شافة اإىل املغرتبات،  وعل������ى نحو ا

ون������درة امل�شادر جعل الغمو�س يحيط بحياة وتاريخ هذا القدي�س. اأ�شف اإىل 

�ساعر وباحث �سوري، مقيم يف باري�س.

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.
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ذلك �أن مار م������ارون مل يخلف كتاباً �أو كالماً 

ين�سب �إلي������ه ومل يذكر �أحد عقيدة ما. وحتى 

�ملكان �ل������ذي عا�ش فيه وتن�س������ك فيه ومات 

مد طوي������ل، يثري �جلدل بني  ودفن ظ������ل، ولأ

�لذين ت�سدو� فيما بعد للكتابة عنه و�لتاأريخ 

له.

ويف �حلقيقة، وم������ن زمن مارون )�لقرن 

�لر�بع م( فنحن ل منلك �سوى ر�سالة موجهة 

م������ن �لقدي�ش �ل�سوري �ل�سه������ري و�لذي �أطلق 

علي������ه لبالغته )باليوناني������ة( ��سم يوحنا فم 

�لذه������ب وهو يف طريقه م������ن �لق�سطنطينية 

�لعا�سمة �لبيزنطي������ة حيث كان يجل�ش على 

�سقفي �إىل �ملنفى بعد 
�لكر�سي �لر�س������ويل �لأ

موؤ�م������رة حيكت �سده. وتقول بع�ش �مل�سادر 

�أن يوحن������ا �لذهبي �لفم وم������ار مارون در�سا 

أيام �ل�سب������اب غري �أن م�سادر �أخرى  معاً يف �

مر وحتتج بعدم معرفة مارون  ت�س������كك يف �لأ

أنه مل يكن  �للغة �ليونانية ليتلقى �لعلم بها، و�

أو  يعرف �سوى لغته �لوطني������ة �أي �ل�رسيانية �

أية  �س������ح. على � �ل�سوري������ة، وهي �لت�سمية �لأ

حال فالر�سالة موجهة �إىل مار مارون بعد �أن 

كان ق������د �ختار طريق �لزهد و�لتن�سك. و�إىل 

�لقارئ �أهم ما ورد يف تلك �لر�سالة:

»�إنن������ا )ف������م �لذه������ب( مرتبط������ون معك 

برباط �ملحب������ة و�مل�ساعر. وعليه فاإننا نر�ك 

ن من �ساأن �أعني  أن������ك حا�رس هنا �أمامنا. لأ كا

�ملحبة �أن تكون هكذ�. فال �مل�سافة حتجبها 

أي�ساً  ول �لزمن يخمدها. ولق������د كان بودنا �

اأن تكون ر�سائلنا اإىل تقواك متوا�سلة، ولكن 

مــــــر ال�سهل ب�سبــــــب �سعوبة  هذا لي�ــــــس بالأ

الطريق وقلة �سالكيها. فعلى قدر ا�ستطاعتنا 

ن�سيد بف�سلــــــك، ونعلن اأنك ل تربح ذاكرتنا، 

أينما كنَت. فاجتهد اأنت  حاملينك يف نف�سنا ا

ن اأن توافينا �رسيعاً جداً مبا يتعلق  أي�ســــــاً الآ ا

)1(
ب�سالمتك حتى لو كنا بعيدين باجل�سد«.

هذه الر�سالة موجــــــودة يف املقطع الذي 

أ�سقف مدينة قور�س  خ�س�ســــــه تيودورتيو�س ا

ال�سورية ملار مارون يف كتابه »تاريخ الن�ساك 

أو »تاريــــــخ اأ�سفيــــــاء اهلل« وهو  يف �سوريــــــا« ا

الكتاب الذي و�سعــــــه تيودورتيو�س حني كان 

 )Cyr أو أ�سقفــــــاً للمدينة املذكــــــورة )قور�س ا ا

آنذاك )القــــــرن الرابع ومطلع  والتي كانــــــت ا

اخلام�س( مركــــــزاً دينياً م�سيحيــــــاً هاماً يف 

�سورية الطبيعية.

كتاب اأ�سفياء اهلل لتيودورتيو�س يُعترب يف 

احلقيقــــــة امل�سدر الوحيد يف زمنه حول مار 

مارون ك�سخ�س وكنا�ســــــك. اإ�سافة اإىل كتب 

للم�سعودي والبالذري من العهد العربي تذكر 

آثاره  ا�سم دير مار مــــــارون )الذي مل يبق من ا

�سيئــــــاً(. وهو ت�سمية جعلت الكثريين، ولزمن 

طويــــــل يعتقدون اأن مار مارون عا�س وتن�سك 

يف وادي العا�سي قرب حم�س، ومات ودفن 

فيه. 

تيودورتيو�س يقول يف كتابه الذي ذكرناه 

ن اإىل الكالم 
عــــــن مار مــــــارون: »لننتقــــــل الآ

آثــــــر مارون. فاإن هــــــذا )مارون( كان  على ما
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لهيــــــني )..( وكان قد  زينــــــة يف القدي�سني الإ

اتخــــــذ له رابية كانت يف املا�سي كرمية لدى 

قوم مــــــن الكافرين )الوثنيــــــني(.. فحول ما 

فيها اإىل عبادة اهلل ثم ابتنى لنف�سه �سومعة 

حقــــــرية. ولقد ذاع �سيته حيــــــث اأن اهلل قد 

مر  مرا�ــــــس )والأ اأعطــــــاه موهبة �سفــــــاء الأ

مرا�س  يذكرنا بامل�سيح وعجائبه يف �سفاء الأ

ناجيل( ف�سارت اجلموع )اأهل  كما تروي الأ

القرى املجاورة لقور�ــــــس( تاأتي اإليه خا�سعة 

وكان ي�سفيهم وير�سدهــــــم اإىل التعليم احلق 

أّي امل�سيحيــــــة(. وي�سيف املوؤلف اأن مارون  )ا

ر�ســــــادات اإىل الف�سيلة، وجعله  قــــــد و�سع الإ

اهلل خ�سيبــــــاً بالكثري من غرو�ــــــس الفل�سفة 

فكان هو نف�سه الــــــزارع هلل يف جوار قور�س 

ن )زمن  ذلــــــك الفردو�س املزهــــــر حتــــــى الآ

املوؤلــــــف(. وي�سيــــــف تيودورتيو�س قائاًل عن 

لهية  مــــــارون اإنه بعد اأن تعاطــــــى الزراعة الإ

ج�سام معاً انتابه مر�س  ب�سفائه النفو�س والأ

ب�سيط اأودى بحياته. وما اأن انت�رس خرب موته 

حتى قام نزاع �سديد بني اأهل القرى املجاورة 

وكل واحدة تطمح يف احل�سول على جثمان 

القدي�س. وكانت هناك بلــــــدة كثرية الرجال 

»هي قرية )بــــــراد( اليوم، تبعد حوايل 60كم 

عن حلب حيث يقوم �رسيح مار مارون« اأقبلت 

خريــــــن اجلثمان  باأ�رسهــــــا وانتزعــــــت من الآ

و�سيــــــدوا له عندهم مقاماً فخماً )مل يبق منه 

نقا�س(. ما �سبق يدل  اليوم �سوى بع�ــــــس الأ

مبا ل يقبل اجلدل اأن مارون تن�سك يف قور�س 

 .
)2(

أو بالقــــــرب منها ولي�س يف وادي العا�سي ا

ن  واإنــــــه مل يُدفن يف املكان الذي تن�سك فيه لأ

تيودورتيو�س ي�سيــــــف اإىل كالمه عن مارون 

أي�ساً، وعلى الرغم من ابتعاده  قولــــــه: »نحن ا

ننا نحتفظ بذكراه  عنا ل نزال ننال بركته لأ

عو�ساً عن قربه«. هنا نالحظ اأن مار مارون 

مل يكن متن�سكاً م�سيحياً عادياً يعي�س تربته 

بعيداً عــــــن النا�س. بل كان �سهــــــرياً تق�سده 

اجلموع تطلــــــب منه الربكات و�سفاء املر�سى 

أنــــــه كان يهدي الوثنيني  واإعطاء الن�سائح وا

أبناء قومــــــه اإىل امل�سيحية. وهو يف ذلك  من ا

ي�سبه القدي�س ال�سهري �سمعان العمودي. 

أنه كان عارفاً بالفل�سفة والعلوم  ول�سك ا

خرى كما ن�ستنتــــــج من كالم تيودورتيو�س  الأ

أتبــــــاع حملوا ا�سمه  عنــــــه، وكان له تالميذ وا

تيمناً )نعرف منهم واحداً كان يدعى يعقوب( 

أ�س�سوا اأخوية حملت ا�سمه ثم بنوا ديراً يف  وا

وادي العا�سي عــــــرف بدير مار مارون فيما 

بعد.

ما �سبق يدل على اأن مارون كان متن�سكاً 

�سهرياً كما �سبق لنا القول حتى اإن تيودورتيو�س 

لهي/ واأطلق على  اأطلق عليه لقب /مارون الإ

منطقــــــة قور�س ا�سم »فردو�ــــــس املتوحدين«. 

مر يدل على اأن املتن�سكني يف املنطقة  هذا الأ

مل يكونوا قلة بل كــــــرة ا�ستهرت بهم املنطقة 

فا�ستحقت ا�سم فردو�ــــــس املتوحدين. ومما 

ل �سك فيــــــه اأن مارون كانت له مكانة عالية 

بينهــــــم ومكانة مرموقة ا�ستحــــــق معها لقب 
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لهي كمــــــا �سبق. ولكن من الغريب  الإ

أثراً مكتوبــــــاً يبني فيه  أنه مل يــــــرتك ا ا

أفــــــكاره الالهوتيــــــة يف زمن كان قد  ا

أ ي�سهــــــد الن�سقاقات والهرطقات  بدا

والبدع يف الكني�سة امل�سيحية. كما اأن 

تالميــــــذه مل يدونوا �سيئاً عن معلمهم 

الروحــــــي الذي كانــــــت اجلموع تاأتي 

اإليه من بعيد لــــــرتاه وتلم�سه للتربك 

أو  به وفيما بعد للتــــــربك ب�رسيحه. ا

كتبوا ثم �ساعت تلك الكتابات نتيجة 

القتتال بني الطوائف املن�سقة وقيام 

خر. ومل  كل فريــــــق بتدمري وثائــــــق الآ

أتباع مار مــــــارون من ذلك فقد  ينج ا

دخلوا يف �رساع طويل مع امل�سيحيني 

أتباع يعقوب الربادعي اليوم  اليعاقبة ا

رثوذك�ــــــس( كما �سوف  )ال�رسيــــــان الأ

نرى. هكذا بقي الغمو�س يحيط ب�سخ�سية 

هذا القدي�س ال�ســــــوري ال�سهري الذي، ورغم 

الغمو�س، بقي ذكره حياً اإىل اليوم لنت�ساب 

)3(
املوارنة اإليه.

يف مطلــــــع القرن املا�ســــــي و�سع العالمة 

ب هرني لمن�ــــــس الي�سوعي كتاباً  ال�سهري الأ

ب�ســــــار فيمــــــا يحتوي  بعنــــــوان »ت�رسيــــــح الأ

ثار« كر�س جــــــزءاً لي�ستهان به  لبنــــــان من الآ

مــــــن الكتــــــاب للحديث عن مــــــارون، وب�سكل 

ماكــــــن التي تن�سك  اأخ�س عــــــن جغرافية الأ

فيها ومات ودفــــــن. وتطرق وفند الكثري من 

املعطيــــــات حول مار مارون التــــــي ل ت�ستند 

علــــــى براهني واقعية معتمــــــداً يف ذلك على 

كتاب اأ�سفيــــــاء اهلل ال�سالــــــف الذكر. وعلى 

نتف من كتاب امل�سعودي وغريه من املوؤرخني 

أتباع مار  يف العهد العربي الذين حتدثوا عن ا

مارون وعن الدير الذي حمل ا�سمه يف وادي 

أتباع  العا�سي غري بعيد عن اأفاميا. يبدو اأن ا

مــــــار مارون تكاثروا مع الزمن و�سكنوا الدير 

املذكور وتعر�سوا كما نوهنا لهجوم اليعاقبة 

أو اأ�سحــــــاب الطبيعة الواحدة. وت�سري بع�س  ا

امل�سادر اإىل جمزرة راح �سحيتها حوايل 350 

راهباً مارونياً، كانوا يف طريقهم اإىل منطقة 

قور�س وديــــــر مار �سمعــــــان، وكان وراء ذلك 

اليعاقبــــــة وذلك يف مطلــــــع القرن اخلام�س. 

ب لمن�س  ومل تكــــــن الغلبة دائماً لليعاقبة فالأ
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يذكر يف كتابه ال�سالف ذكره اأن عدد املوارنة 

أهــــــايل القرى املحيطة  من رهبان ون�ساك وا

بالديــــــر يف وادي العا�ســــــي واأرجــــــاء �سورية 

ال�سماليــــــة كان كبــــــرياً. فهم جــــــاوؤوا ملجادلة 

أمــــــام معاوية يف  جماعــــــة يعقوب الربادعي ا

موي وحكم معاوية  دم�سق يف مطلع العهد الأ

أنه لو مل  لهم �سد اليعاقبة. ويالحظ لمن�س ا

موي  يكن عددهــــــم كبرياً ملا اأعارهم امللك الأ

الهتمام.

يقــــــول العالمة لمن�ــــــس الي�سوعي )وهو 

هنا يبدي مالحظة ذكيــــــة( اأن تيودورتيو�س 

أ�سقف قور�س يقــــــول اإنه بعد اأن حتدث عن  ا

أ�سهــــــر ن�ساك اأنطاكية ونواحيها �سوف يكتب  ا

عن املتن�سكني يف قور�ــــــس ويذكر مار مارون 

بينهم وهــــــو اأمر ينفي كل جــــــدل عن املكان 

الذي تن�سك فيه مار مــــــارون. ويف احلديث 

عــــــن مارون ترد تلك العبــــــارة الغام�سة عنه 

)غار�ــــــس احلديقــــــة(. ثــــــم وبعــــــد اأن يختتم 

كالمــــــه عن مارون ينتقل للحديث عن نا�سك 

. يف حديثه 
)4(

قور�ســــــي اآخر ا�سمه اإبراهيــــــم

أي�ســــــاً وبدوره  عــــــن اإبراهيم يقــــــول اإنه هو ا

كان ثمرة نــــــت يف قور�س وفيها كان مولده 

وربطتــــــه عالقة �سداقة مــــــع يعقوب تلميذ 

�سطوري الذي  مارون، هنا ينتفي اجلانب الأ

اأحاط ب�سخ�س مارون بحيث اأن البع�س �سك 

ن عبارة اأو قول املوؤلف  بوجوده التاريخي. لأ

أي�ساً كان  عن اإبراهيم بعد مــــــارون اأن هذا ا

أينعت يف قور�ــــــس يعني مبا ل يحتمل  ثمــــــرة ا

التاأويــــــل اأن مارون ولــــــد وتن�سك ومات مثل 

اإبراهيــــــم يف قور�س. كما اأن لمن�س ل ي�سك 

قطعاً يف اأن الدير ال�سهري بدير مارون كان يف 

وادي العا�ســــــي ولي�س يف قور�س بالقرب من 

مدينة )منبج( اليــــــوم و)هريابولي�س( قدمياً 

والتي كانــــــت قبل انت�ســــــار امل�سيحية مركزاً 

 وكانت كل 
)5(

همية دينياً �سورياً وثنياً عايل الأ

املنطقة اأنوذجية للن�ساك امل�سيحيني ملا كان 

فيها من معابد وثنية مهجورة ا�ستولوا عليها 

واأكرها كان قائماً علــــــى املرتفعات، ولكرة 

اله�ساب ال�ساحلة للعزلــــــة والختالء. كما 

ماكن املرتفعة تعترب رمزياً  أنه ل يخفى اأن الأ ا

أقــــــرب اإىل ال�سماء واهلل. ولتــــــزال املنطقة  ا

حافلة اإىل اليــــــوم ببقايــــــا الكنائ�س واملعابد 

القدمية.

ن اإىل تركيــــــب اجلماعة التي 
ننتقــــــل الآ

�سميت فيما بعد مارونية ن�سبة اإىل مار مارون 

الكبري والتي ا�ستقر ق�سم منها يف جبل لبنان. 

وهم ل يزالون اإىل اليوم يف لبنان.

كما يذكر العالمة لمن�س الي�سوعي فاإننا 

جند يف تركيب هــــــذه اجلماعة ما جنده يف 

جميع الأمم التي ترتكب اأ�سولها يف البداية 

مــــــن عنا�رس �ستــــــى ل تلبــــــث اأن تن�سهر يف 

ر�س وبدورة احلياة  تركيب واحد مرتبط بالأ

الجتماعيــــــة والروحيــــــة. ولت�سذ املجموعة 

املارونيــــــة عن هــــــذه القاعدة حيــــــث اأن كّل 

ثينية التي �ساركت فيها امتزجت  العنا�رس الأ

مــــــع الزمــــــن و�ســــــارت واحــــــدة يف العادات 
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والتقاليد والعقيدة واللغة )ال�رسيانية(. وقد 

تختلــــــف اللهجــــــة بح�سب املوقــــــع اجلغرايف 

ولكنها تبقى تنوعاً يف اللغة الواحدة. وهكذا 

فاجلماعــــــة املارونيــــــة تنت�ســــــب يف اأ�سولها، 

وح�سب املعطيات التاريخية، اإىل اجلراجمة 

واإىل املــــــردة الذين امتزجــــــوا مع اجلماعات 

القادمة مــــــن وادي العا�سي اإىل جبل لبنان. 

أولئك فقــــــد كان هنــــــاك املجموعة  وقبــــــل ا

احلثيــــــة –احلورية- امليتانية ثم الفينيقيون، 

أنف�سهم  أو الكنعانيــــــون كمــــــا كانوا ي�سمــــــون ا ا

حيث يرد ال�سم يف �سيغة )بن- كنعن(، ومن 

أو ال�رسيان ذلك اإذا اأخذنا بعني  راميون ا ثم الآ

نف�سهم  العتبار الت�سميــــــة التي اعتمدوها لأ

بعد اعتناقهم امل�سيحية. ومن نافل القول اإن 

هناك جماعات مارونية بقيت حيث كانت ومل 

تغادر اأر�سها كما هي حال املوارنة الذين بقوا 

أو املوارنة الذين اتهوا  يف �سورية اإىل اليوم. ا

اإىل بالد ما بني النهرين )العراق( وا�ستقروا 

فيهــــــا. وعلى �سبيل املثــــــال يذكر ابن العربي 

يف كتابه »خمت�ــــــرس تاريخ الدول« تيوفيل بن 

أنه جاء من مدينة الرها  توما املاروين وكيف ا

ال�سهرية اإىل بغــــــداد، واأ�سبح رئي�س منجمي 

اخلليفــــــة العبا�ســــــي »املهدي«. فــــــاإذا تابعنا 

التق�ســــــي فاإننا جند اأن عدد املوارنة قد نا 

وازداد يف جبــــــل لبنان مــــــن رهبان وفالحني 

من ال�سكان املحليني ومن قادمني من مناطق 

ماكن  اأخــــــرى هرباً من ال�سطهاد. وكانت الأ

املرتفعة ت�سكل لهم مكاناً ح�سيناً يرد عنهم 

عداء. وهكذا متَّ بناء كنائ�س عديدة  كيــــــد الأ

يف املناطــــــق املرتفعــــــة ذات هند�سة معمارية 

خا�ســــــة وخمتلفة عــــــن الطــــــراز البيزنطي 

تزينها النقو�ــــــس ال�رسيانية اللغة. ثم وملا نا 

عدد املوارنة يف جبل لبنان فقد انتقل ق�سم 

منهم اإىل النواحي القريبة واأقاموا الكنائ�س 

ديــــــرة. كمــــــا اأن ق�سماً منهــــــم ارحتل اإىل  والأ

قرب�ــــــس وا�ستقر فيها. والبع�س يذكر و�سول 

أيــــــام حروب  عدد منهــــــم اإىل مالطــــــة على ا

ب  الفرجنــــــة اأو احلروب ال�سليبية. ويرى الأ

لمن�ــــــس اأن املوارنة قــــــد انتقلوا اإىل ك�رسوان 

أكــــــر �سكانها  يف عهــــــد متاأخــــــر ن�سبياً وكان ا

آنذاك من املتاولة واملردة. ثم وبحلول القرن  ا

اخلام�س ع�رس اأ�سحت املنطقة كلها مارونية 

)6(
ال�سكان.

ال�ســــــوؤال الــــــذي يبقــــــى هو مــــــن كان يف 

أولئك الرهبــــــان الن�ساك يف دير  احلقيقــــــة ا

مــــــارون بالقرب من اأفاميــــــا وحم�س وقلعة 

امل�سيق؟

أنهم كانوا يف القرن  ب لمن�س ا جواب الأ

ال�سابــــــع، اأي بعــــــد وفاة مار مــــــارون بثالثة 

آرامية مل  قــــــرون، جمموعة حمليــــــة �سوريــــــة ا

مي�سهــــــا العن�رس اليوناين. ومــــــن ثم انت�رسوا 

أتباعهم واختلطوا مع ال�سكان يف وادي  هم وا

العا�سي ونواحي معرة النعمان وحماة و�سيزر 

كما نفهم من تلميحــــــات امل�سعودي يف كتاب 

�رساق«. غــــــري اأن مناطق اأخرى  »التنبيــــــه والإ

من �سوريــــــة كانت اآهلة باملوارنــــــة كقن�رسين 
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ومنبــــــج وحتى اأنطاكيــــــة. وكما �سبق فقد مت 

النتقال الكبري للجماعة املارونية اإىل اجلبل 

هرباً مــــــن ا�سطهادات اليعاقبــــــة )ال�رسيان 

أ�سار اإىل ذلك البالذري يف  رثوذك�س( كما ا الأ

كتابه »الفتوحات« ويبــــــدو اأن عدد اليعاقبة 

آنذاك كان كبــــــرياً فقد بلغ عدد رهبان اأحد  ا

اأديرتهم اأكر من �سبعة اآلف راهباً جميعهم 

أتباع يعقوب الربادعــــــي الذي عا�س يف  مــــــن ا

القــــــرن ال�ساد�س والذي متكن من جمع �سمل 

أتباع مذهــــــب الطبيعــــــة الواحدة يف  أكــــــر ا ا

امل�سيــــــح والذين تعر�ســــــوا ل�سطهاد الدولة 

البيزنطيــــــة يف وقــــــت مــــــن الزمــــــن. وتنظر 

رثوذك�سية اإىل يعقوب 
الكني�ســــــة ال�رسيانية الأ

الربادعــــــي بعني الحــــــرتام كونه قــــــام بدور 

كبــــــري ال�ساأن يف ن�ــــــرسة اأ�سحــــــاب الطبيعة 

الواحــــــدة كمــــــا �سبــــــق وقلنا. وهــــــو ولد يف 

القــــــرن ال�ساد�س على �سفــــــة الفرات العليا. 

وتلقى علومه يف مدر�ســــــة ن�سبني ثم اأ�سبح 

مطراناً وذهــــــب اإىل العا�سمة الق�سطنطينية 

يف وقت ع�سيــــــب تعر�ست فيه جماعته اإىل 

ا�سطهــــــاد كبري. قام برحالت عديدة اأكرها 

قدام. وتنقــــــل يف اأرجاء بالد  م�سيــــــاً على الأ

أنه و�سل  ال�ســــــام والرافدين وقرب�س ويحكى ا

كرب  اإىل م�ــــــرس وبالد العرب. وكان املدافع الأ

أينما حل و�سد من  رثوذك�سي ا عن املذهب الأ

أتباعه حتى �سار يُعترب كرئي�س روحي  عزمية ا

رثوذك�سية ال�رسيانية. ولقد تويف  للكني�سة الأ

)7(
يف ظروف غام�سة.

أن�ســــــاأ ونظــــــم اجلماعــــــة املارونية  مــــــن ا

يف القــــــرن ال�سابع اأي بعد وفــــــاة مار مارون 

بثالثــــــة قرون. وهي اجلماعــــــة التي انتقلت 

أو وادي العا�ســــــي )وثمة من  مــــــن حم�ــــــس ا

يــــــرى اأن قلعة امل�سيق قرب اأفاميا هي بقايا 

الدير ال�سهري با�سم مــــــارون( اإىل جبل لبنان 

هرباً من امل�سايقات وطمعاً يف ال�ستقالل؟ 

أنه  املرجــــــح تاريخياً، ولكــــــن دون اأن جنزم، ا

أو  الراهــــــب املعــــــروف با�سم يوحنا مــــــارون، ا

البطريرك يوحنا مارون الذي ولد �سنة 627 

يف قرية بالقرب مــــــن اأنطاكية، وتلقى العلم 

يف العا�سمة نف�سها. ودخل دير مارون الذي 

ول من القرن  أنه تاأ�س�ــــــس يف الربع الأ يُرجح ا

اخلام�س على ذكرى مار مارون الكبري. رحل 

يوحنا مــــــارون اإىل الق�سطنطينية حيث تعلم 

اللغة اليونانية ثم عــــــاد ودخل الدير جمدداً 

حيث ر�سم كاهناً واأطلق على نف�سه ا�سم يوحنا 

مــــــارون رمبا تيمناً با�سم مارون الكبري. �سار 

أ�سقفــــــاً على منطقة البرتون يف لبنان حوايل  ا

�سنة 675. ويف �سنة 685 اأ�سبح بطريركاً على 

كل املوارنــــــة. ولعل ا�سمه هو الذي ت�سمت به 

اجلماعة املارونيــــــة. ولقد تعر�س ل�سطهاد 

كبــــــري يف حياته كبطريرك. ين�سب اإليه كتاب 

الرد علــــــى اليعاقبة والن�ساطرة. وكتاب اآخر 

باللغة العربية.

فيما يخ�س الديــــــر ال�سهري والذي يبدو 

وكاأنه اختفى من الوجود يقول املوؤرخ الكبري 

 يف كتابــــــه تاريــــــخ �سورية ويف 
ّ
فيليــــــب حتي
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حديثــــــه عن ن�ســــــوء الكني�ســــــة املارونية بعد 

الن�سقاقات التي داهمــــــت الكني�سة النا�سئة 

آنــــــذاك يف اأنحاء �سورية وما بني النهرين اإن  ا

فرع املوارنة الذي يعــــــود اأ�سله اإىل القدي�س 

أتباعه  النا�سك مار مارون قــــــام البع�س من ا

أ�سه اإىل مــــــكان قرب  أو را ونقلــــــوا جثمانــــــه ا

اأفاميا يف وادي العا�ســــــي وبنوا الدير فوقه 

تخليداً لذكــــــراه. و�ساروا ين�سبــــــون اإىل مار 

أ�سداء فبع�س  أنهم كانوا ا مارون الكبري. ويبدو ا

الكتــــــب التاريخيــــــة ت�ســــــري اإىل ق�سوة وعنف 

الرهبــــــان املوارنة الذين كانــــــوا يعي�سون يف 

الدير يف �رساعهم مع اليعاقبة كما �سلف.

ثم وب�سبب الغمو�س الذي اأحاط �سخ�س 

أنه �سخ�س  مار مارون الكبري فقد توهم البع�س ا

)8(
اأ�سطوري ل وجود له يف احلقيقة.

أننا نعتقد، وبعــــــد كل ما ذكرناه يف  غري ا

أثبتنا م�ستندين  أننا قد ا ال�سفحات ال�سابقة، ا

اإىل مراجــــــع ل يرتقي اإليهــــــا ال�سك، اأن مار 

مــــــارون الكبري هو �سخ�سيــــــة تاريخية، وكان 

لها �ساأن كبري يف القرن الرابع وما تاله. فهذا 

لهي«  الذي دعــــــاه كاتب �سريته بـ»مــــــارون الإ

ترك، بنمط حياته وبتعاليمه وما ين�سب اإليه 

أثراً ل ميحى �سار عليه الذين  من معجزات، ا

أ�ستاذاً لهم ومر�سداً روحياً. اعتربوه ا

يبقى اأن الدير ال�سهري الذي ذكرته بع�س 

كتــــــب التاريخ من العهــــــد العربي قد تعر�س 

رجح  للخراب واأعيد بناوؤه اأكر من مرة. والأ

أنــــــه ويف القرن ال�سابع وبعــــــد دخول العرب  ا

امل�سلمــــــني اإىل �سورية قد تعر�ــــــس الدير اإىل 

هجوم اأدى اإىل خرابه فقرر قاطنوه رغبة يف 

احلفاظ علــــــى وجودهم وتنباً لال�سطهاد، 

كما �سبق، الرحيل اإىل جبل لبنان املنيع. ينبغي 

اإذن عدم الربط بني موقع دير مار مارون يف 

وادي العا�ســــــي وقربه يف قرية »براد« �سمايل 

حلــــــب. ولقد حدثت بع�ــــــس املغالطات التي 

مور فتــــــم خلط بني دير  اأدت اإىل تعقيــــــد الأ

مار مارون ودير القدي�سة مارونا بالقرب من 

حم�س. واأي�ساً وجود مغارة �ساحلة للتن�سك 

بالقرب من حم�س تعرف واإىل اليوم مبغارة 

الراهــــــب مما جعــــــل البع�س يظــــــن اأن مار 

أنه هو الراهب  مارون تن�سك يف تلك املغارة وا

أبو الفداء وكتَّاب اآخرون.  املق�سود كما ذكر ا

بينما كانت اإ�سارات امل�سعودي اجلغرافية اأكر 

دقة يف حتديد موقع الدير على راأي لمن�س 

الي�سوعي. ولقد ترك امل�سعودي و�سفاً للدير 

يف كتــــــاب التنبيه فقال: و»ديــــــر مار مارون 

بنيان عظيم )قبل اأن يتعر�س للخراب( حوله 

اأكر مــــــن 300 �سومعة فيها رهبان«. ويذكر 

امل�سعــــــودي اأن الدير ابتلي بالكثري من الفنت 

أنه مل يحدد طبيعة تلك الفنت وهل كانت  غري ا

دائماً ال�رساع بني املوارنة واليعاقبة؟ ويبدو 

اأن الدير كان وحتى �سنة 628 ل يزال قائماً 

ن هرقل امللك البيزنطي زاره واأوقف عليه  لأ

اأوقافاً عديدة كما يذكر تاريخ ابن البطريق. 

ويف عهــــــد هذا امللك جــــــرت خما�سمات بني 

اليعاقبــــــة واملوارنــــــة ذكرها ابــــــن العربي يف 
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تاريخه الكن�سي. وذكــــــر اأن املوارنة ا�ستولوا 

علــــــى عــــــدة كنائ�ــــــس لليعاقبة. وقــــــد ظلت 

اخلالفــــــات قائمة اإىل مطلــــــع العهد العربي 

كما اأ�رسنا يف ال�سفحــــــات ال�سابقة. ويعتقد 

دب  البحاثــــــة الفرن�سي ال�سهــــــري يف جمال الأ

�ستاذ )نو- Nau( وا�ستناداً اإىل  ال�رسياين الأ

خمطوط �رسياين قدمي اأن الدير بقي مزدهراً 

حتى �سنة 745. وبعد هــــــذا التاريخ ل نعود 

نقع على ذكر له عند املوؤرخني.

الهوام�ش:

ب اأدريانو�ش �سكور. واأي�ساً يف كتاب �سرية يوحنا الذهبي الفم، تاأليف اأ�سد ر�ستم. 
أ
تاريخ اأ�سفياء اهلل، ترجمه عن اليونانية ال  -1

واملوؤل��ف تيودورتيو���ش ولد يف اأنطاكية حوايل 393م وكان من اأكابر لهوتي ع�س��ره. من عائلة مرموقة تتكلم ال�س��ريانية لغة 

ديرة ثم اأنتخب اأ�س��قفاً على قور�ش التي كانت حافلة بالن�ساك. 
أ
الباد وتتقن اليونانية لغة الثقافة والدولة. تن�س��ك يف اأحد ال

وبقي يف من�سبه حوايل خم�ش وثاثني �سنة.

تقع قور�ش بالقرب من النبي هوري واأنطاكية وعلى بعد حوايل 50كلم من حلب.

باء والرهبان املتن�س��كني حيث اأننا نعرث يف كتاب اأ�س��فياء اهلل على اأكرث من 
آ
يب��دو اأن املنطق��ة/ قور�ش �س��دت الكثري من ال  -2

متن�س��ك يحمل لقب القور�سي نذكر منهم اإبراهيم القور�سي ومرقيانو�ش القور�سي ومقدونيو�ش القور�سي ويعقوب القور�سي 

نهم واإن حملوا اأ�سماء يونانية �سعبة 
أ
�سماء فيظن اأن اأ�سحابها من الغرباء ل

أ
وماري�ش القور�سي واآخرين.. ول ينخدع القارئ بال

فكلهم كانوا من اأهل �سورية الطبيعية.

يقول موؤلف كتاب اأ�سفياء اهلل: »اإنني اأكتفي بكتابة �سرية اأولئك الذين �سطع �سيتهم كالكواكب يف امل�سرق وانت�سر باأ�سعته   -3

يف اأقا�سي امل�سكونة«. وهذا الكام يدل على اأن مار مارون كان معروفاً جداً يف ذلك الزمن حتى اإن املوؤلف مل يجد �سرورياً 

ذكر �سنة ومكان ولدته.

مما كتبه تيودورتيو�ش عن اإبراهيم القور�س��ي ي�سري اإىل عاقة قوية كانت تربط حم�ش بجبل لبنان. فاإبراهيم الن�سك القور�سي   -4

بنف�سه قد ارحتل اإىل لبنان وبقي مدة من الزمن لي�ست بالقليلة وكان له رفقاء اأو تامذة يف حم�ش يف الوقت نف�سه كان يزورهم 

ويطل��ب منهم املعونة املادية مل�س��اعدة اأه��ل البلدة التي كان فيها يف جبل لبنان وحيث جعل جميع ال�س��كان ينبذون دينهم 

الوثني ويعتنقون امل�سيحية.

راميون للموؤلف الفرن�سي ديبون �سومر. وكتاب الربة ال�سورية للو�سيان ال�سيم�ساطي.
آ
للتو�سع انظر كتاب ال  -5

ب لمن�ش الي�سوعي. ب�سار فيما يحوي لبنان من اآثار لاأ
أ
للتو�سع انظر كتاب ت�سريح ال  -6

نطون 
أ
وحول الطوائف اللبنانية و�سكانها اجلبل اأو املدن انظر كتاب »لبنان اليوم« بالفرن�سية جلورج قرم. وحول ال�سم راجع مقاًل ل

�سعادة بعنوان املوارنة �سريان �سوريون.

دب ال�س��رياين لكامل مراد وحممد البكري. واأي�س��اً كتاب تاريخ امل�س��يحية 
أ
ح��ول يعقوب الربادع��ي انظر كتاب تاريخ ال  -7

.A history of eastern Christianity ال�سرقية لعزيز عطية

8-  للتو�سع انظر:

-	Vie	et	mort	des	ehrétiens	d'Orient.	
.G.P.Volognes :تاأليف

-	Voyage	chez	les	chrétiens	d'Orient.
.F.Pichon :تاأليف
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ندل�س« »يوميات اأبي عبد اهلل ال�صغري اآخر ملوك الأ

حد�ث تلك �لتي لفقها �لتاريخ عن �أبي  يومي������ات تن�سف جممل �لوقائع و�لأ

عب������د �هلل �ل�سغري.. ثم تعيد مبا ي�سبه �لحتم������ال �سياغتها ب�سوت �ساحبها 

احق������ة �لتي يبثها فينا رو�ئي������اً حاذقاً.. و�ساعر�ً  ف������كاره بتلك �لطريقة �ل�سَّ
أ و�

ف������ذ�ً ميتلك �سميمنا بنظ������رٍة عاتبة �أحياناً لوح�سة �جلن������ون �لتي �عرتته يف 

اأديب وباحث فل�سطيني.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁❁

ò

�أنطونيو غاالو 

»�ملخطوط �لقرمزي«

حممود حامد

❁
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حداث التي عا�شها، وبدمعة حارقة  �شياق الأ

للوثة ال�شذوذ الت������ي داهمته اأحياناً اأخرى مل 

ي�شتط������ع اخلال�ص من �رشاكه������ا.. واإن حاول 

اأن يقف������ز فوقه������ا لكنها.. مب������ا اجنرف اإليه 

من عواطف �شاحق������ة فقد كان يف كل جملة 

وُمفردة وتعبري 

أو  مده�ص اأخاذ م������رّوع ي�شعنا على علة ا

�شباب التي قادته  أو الأ �شبب من تلك العالت ا

اإىل نهايته املحتم������ة الفاجعة وهو ي�رشخ يف 

أولئك الذين ا�شرتكوا معه يف  كل من حوله.. ا

ندل�ص  التاآم������ر على ذاته وتاريخ العرب يف الأ

�شطورة: »�ُشتمُت  أو الأ مب������ا ي�شبه اخلراف������ة، ا

أنني َمْن �َشيََّع اململكة، ومع ذلك مل ين�شغل  على ا

اأحد يف التحقيق كيف كنُت فعاًل، ول ما اإذا 

كن������ُت قد قاتلُت بكل قواَي، التي للحقيقة، مل 

أنني رمبا كنُت  حٍد ا تكن كثرية.. مل يخط������ر لأ

ف�شل ل�شعب  نني ملك- التج�شيد الأ –لي�ص لأ

مكتوب عليه اأن يغادر اجلنة.. والزمن الذي 

كنُت فيه ماأم������وراً اأكرث من الزمن الذي كنت 

فيه مل������كاً.. والزمن الذي كن������ُت فيه منفياً 

أمل  اأكرث من الزمن الذي كن������ُت فيه ُمتوجاً.. ا

 ل�شاحلهم!!؟«.. 
َّ
يكن املوؤرخون جائرين علي

راء  تلك �شيغ������ة مكثفة وحادة جداً ملجمل الآ

أبــــــو عبد اهلل  فــــــكار التــــــي جاهــــــر بها ا والأ

احقة،  ال�سغري.. ولكن يف زمن النُّزوفات ال�سَّ

واملوؤامرات الطاحنة، واحلوادث الفاجعة ما 

حد اأن يقــــــف يف �ساحة املوت  كان ميكــــــن لأ

أو النجاة  والكارثة وهو يلهــــــث باتاه املوت ا

لي�ستمــــــع ل�سوت اأبي عبد اهلل وهو يحذر ما 

أو ليقف على حقيقة  لي�س منه بــــــد اأن يقع، ا

أولئك  أبو عبد اهلل ا مــــــا يجري.. اإل كما ذكر ا

املوؤرخــــــون اجلائرون الذين مُيلــــــون التاريخ 

أو ل�ساحلهم هم.. كم  قويــــــاء.. ا ل�سالــــــح الأ

أبو عبــــــد اهلل ال�سغري  رغــــــب حتى العظــــــم ا

أو �ساعراً.. ولكن  اأن يكــــــون عاملاً اأو مفكــــــراً ا

على ما يبدو فاإن القــــــدر هو الذي يقرر ما 

يريــــــد، وير�ســــــم اأحوال الكائنــــــات كما ي�ساء 

بحرفيــــــة �سماوية عليا �سارمــــــة تعلم �سالح 

أين يكمن، وتعلم الطالح منها اأين  اخلالئــــــق ا

يكون.. »فالقدُر مكتــــــوب، وال�سعوبة تكمُن 

يف معرفــــــة قراءتــــــه.. هناك مــــــن ينت�سبون 

�سادًة بامل�سادفــــــة، وبقوة ال�رساع.. بدءاً من 

قدرهم الدهمائي، يتحولون اإىل منت�سبني ملا 

لي�س لهم، ويلعبون بال�سطرجن با�سم التاريخ.. 

  يُغرقوا 
َّ
م�سحني بكل �سيء قطعًة قطعة حتى

م..«. الرقع بالدَّ
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أبو عبــــــد اهلل ال�سغري ميلك  كان ا

حداث  فكــــــراً وب�ســــــريًة نفــــــاذة يف الأ

يــــــام، وكان ُمتيقناً متام اليقني اأن  والأ

الرجالت والقوى كافة التي تقف يف 

�ساح ال�رساعات لن يخرج يف نهايتها 

طــــــالق.. كان يعــــــي  غالــــــب علــــــى الإ

مة  متاماً بحــــــزن �ساحق ممزق باأن الأ

تر�سم ب�رساعاتهــــــا نهايتها واأن اأفول 

ندل�ــــــس قادم ل  �سم�ــــــس العرب يف الأ

ندل�س قادم من  حمالة، واأن انك�سار الأ

واء.. لكن  الداخل واخلــــــارج على ال�سَّ

اخل هو  النك�سار الــــــذي ياأتي من الدَّ

الطامة الكربى اإذ ياأتي على يد العرب 

حداث تعك�س للمرة  آة الأ أنف�سهم؛ ولعل مــــــرا ا

ندل�س  الثانيــــــة يف التاريخ اأن ما ح�سل يف الأ

حداث  ن يف فل�سطني.. بكل زخم الأ يتكرر الآ

وتفا�سيلهــــــا ووقائعهــــــا ومالب�ساتهــــــا املُرة!! 

ولكم يكون الت�سور جارحاً ُمراً لذعاً بق�سوة 

أنه يتحرك فوق رقعة  ن�سان ا عندما يت�سور الإ

الكــــــون.. حتَّى فوق ترابــــــه الوطني بحرية.. 

لكنه: »يــــــا للذعر الــــــذي ل رجعة منه حني 

ن�سان اأخرياً ويكت�سف، وهو يت�رسف  يتاأكد الإ

نه ما من اأحٍد  أنَُّه ُم�ستخدم!! لأ أنه حر، ا على ا

جلها!! كل  يتجــــــاوز  حّياً املهمة التــــــي ولد لأ

�ســــــيء ُم�َسّوى وُمقا�س ُم�سبقاً!! وما اأن تنتهي 

ُمهمته حتَّى ي�رسعه القوي الوحيد املوجود 

علــــــى الرقعة التي كان قد اأخالها القدر، -

قدره هــــــو هذه املرة- بال�رسبة القا�سية. اإن 

احلياة مبــــــاراة غري قابلة لال�ستئناف، ينتهي 

فيها جميع الالعبني اإىل اخل�سارة«�س28.

احقة  ة ال�سَّ
أو املفاجاأ �سيء ي�سبه اخلرافة، ا

أُ�سبنا –ونحن نتابع  أو لعلنا ا غري املحتملة.. ا

بي عبد اهلل ال�سغري-  املخطوطة القرمزية لأ

بالــــــدوار والنبهــــــار معــــــاً لذلــــــك التوافــــــق 
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ندل�س وفل�سطني!!  التاريخي بني م�سريي الأ

ينه�ــــــس من حتت تراب املُفاجاآت ومن حتت 

ركام القــــــرون لين�سج من خيطــــــي دم �سابق 

ولحق روايــــــة الع�رس!! ورايــــــًة كلما خفقت 

رجوانية اأمطرت دماً �سيظل  فوق �سمائها الأ

اإىل مال نهاية يروي تراب العرب ومالحمهم 

تلك التي تتحدث عنهم عرب الزمان.. وين�سج 

حــــــوال فاإن التاريخ  تاريخهــــــم.. »على كل الأ

أبو عبد اهلل ال�سغري-: لي�س اإل  –كمــــــا يقول ا

�سباقــــــاً حللول واقع مــــــكان اآخر، نعرف من 

أتــــــي واأين يجري، لكننــــــا ل نعرف يف  أين يا ا

أنا  أين يتجه، ول متى �سينتهي«.. ا النهاية اإىل ا

بدوري اأ�سبحت لدي قناعة تامة باأن التاريخ 

قوياء واملنت�رسون وكذلك املوؤرخون،  يكتبه الأ

واأما ال�سعفــــــاء واملهزومون فلي�س لهم �سيء 

 تلك الهوام�س 
َّ
مــــــن ذاك التاريخ.. ول حتــــــى

الغام�سة املهملة التي تلوح من بعيد قاحلة، 

وجوفاء و�ساذجة وم�سطربة.

بقينا دهراً، ومن هم قبلنا، ومن �سياأتون 

فكار  بعدنــــــا نعي�س بلبلًة كاملة موزعة بني الأ

ندل�س  والذاكرة والقراءات امل�سوهة لتاريخ الأ

الدامي، ولرمز �سقوطه املُريع اأبي عبد اهلل 

أبو عبد اهلل يف  ال�سغري!!؟ ولكْن مــــــا ك�سفه ا

اأوراقه القرمزية يف تلك املخطوطة املكت�سفة 

واملحافظــــــة على نقائهــــــا واأفكارها جعلنا.. 

عماق،  العــــــرب العاطفيون حتــــــى الأ ونحن 

والبكاوؤون حتى الفاجعــــــة، نيل اإىل ن�سيان 

الكثري مما ن�سب لذلك املتوج بال تاج، ونقف 

عند حدود مالم�سة اأفكاره مل�ساعرنا اله�سة 

أننا نغفر فعاًل –بعد اهلل-  ال�سفيفة، فنح�س ا

للــــــذي �سارحنا بــــــكل املتناق�ســــــات منها ما 

فر�ستها عليه الظــــــروف، ومنها ما فر�سته 

حــــــداث، ومنها ما �ســــــارك ب�سنعها  عليه الأ

أو اإرادة غائبة!! وهو هنا  باإرادة ُم�ستلبة منه ا

ــــــات ما كان:  يطلعنا فيمــــــا يكتب على حيثّي

مر اأحد، فاإنه ينتهي  »عندما يكتب اأحٌد ما لأ

أنه يكتب ال�ســــــيء نف�سه.. الب�رس  دائمــــــاً اإىل ا

ي�سريون على َهــــــْدِي م�سالح رتيبة، والتاريخ 

ا  يرويــــــِه املنت�ــــــرسون دائمــــــاً، فاملهزومون اإمَّ

أنهم يف�سلون الن�سيان،  أو ا أنهــــــم ل يعي�سون، ا ا

وبالتايل فالنتيجة واحدة«�س22.

جيال  أبــــــو عبــــــد اهلل ل مُيلي علــــــى الأ وا

احقة لتميل  أفــــــكاره ووح�ســــــة ُمعاناتــــــه ال�سَّ ا

باإ�سفاقها عليه؛ واإنا يفعل ذلك تربئة لذمته 

عند مليــــــك عادل يف يده اأمر كل �سيء!! اإنه 

اإذ يُعيــــــد قراءة »هــــــذه الوثيقة.. خمطوطته 
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الُقْرُمزّية.. واأن يُعيد حتريرها، فاإنه يعر�س 

، لكن الوقت  �سهادته باأكرب ترتيب، واأكرب تاأنٍّ

قد تاأخــــــر ويق�سد الزمن. ثــــــم يتابع كالمه 

أمــــــني واأمينة اللذين عا�سا معه يف منفاه  اإىل ا

جيــــــال وغرناطة من خاللهما  فا�س، وبثَّ الأ

أُر�سلها اإليكما  أ�سجانه كلها!! يتابع: الوثيقة ا ا

كما هــــــي ُمرتاكمة بهذيــــــان، ودون تن�سيق!!، 

متاماً كما كانت قد تدفقت!! ل وقت عندي 

ولثقة باأن يف العامل ما ي�ستحق العناء«�س23. 

آنفاً.. اأن ي�سبح عاملاً،  كان حبه.. كما ذكــــــر ا

أرادوهُ اأمرياً، ومل يفلح.. جذبته القراءة  لكنهم ا

وحب الطــــــالع.. باملقابل )يتابع(: »اأجربوين 

على الن�سال من اأجل البقاء ل�سعبي.. هناك 

ظــــــروف تتوقــــــف فيها احليــــــاة.. تتعطل يف 

حلظة حمددة«.

ر اإل العواطف،  ن يُــــــزوَّ
كل �ســــــيء ميكن اأ

فكار احليَّة، تلك التي يبثها العابرون من  والأ

تية يف حلظة �سدق  جيــــــال الآ احلياة اإىل الأ

واعــــــرتاف ي�سبــــــه ال�سدى يف ن�سيــــــد الروح 

آمــــــل اأن ي�سل ن�سيــــــد الق�ستاليني  اخلالد: »ا

أيديكما من  أندل�سيــــــة، وا أيــــــٍد ا ال�سعبــــــي اإىل ا

قــــــل تلطخاً.. وما  هم والأ بينها مــــــا تزال الأ

م الن�رسّي  ــــــاً.. الدَّ زلتما حتمالن دماً ن�رسّي

ر�س.  الوحيد!!، غري امللطخ املوجود على الأ

أا  بْتُها!! اإقرا أنا َخرَّ أ�سادوا غرناطة، وا اأ�ساليف ا

وراق كي تعرفا كيف؛!؟ ولكن  جيداً هــــــذه الأ

اإذا مل تاأخذكمــــــا الرغبــــــة.. فاألقيــــــا بها اإىل 

أما  مــــــر �سّيان.. ا أو اإىل النار .. فالأ البحــــــر  ا

ما �سيكون، فال نعــــــرف عنه �سيئاً.. فالعزيز 

املُقتدر �سيقول الكلمة التي يُريد حني حتني 

اعــــــة.. اإن اأي تاريــــــخ –ل تن�سيــــــا ذلك-  ال�سَّ

لميكن اأن يُحكى قبل اأن ينتهي.. اأ�سعُت ما 

أُ�سيعه، وما انتظرت اأن اأفوز به ما  خفُت اأن ا

أنتظره«�س25. ُعدُت ا

فكار  ارم، والأ كثــــــرياً ما ترك التعليُم ال�سَّ

العليــــــا يف اأبي عبد اهلل من �سيوخه ومعلميه 

أ�س�ساً  ومــــــن علماء كبار كابن ر�ســــــد واآخرين ا

ل�سخ�سية فكرية حتمل القواعد الثابتة لتلك 

فكار الُعليــــــا؛ �ستربز عميقاً يف خمطوطته  الأ

أيدينــــــا، والتي ت�سكل  القرمزيــــــة التي بــــــني ا

ُمنعطفــــــاً تاريخياً ل�سريتــــــه الغام�سة.. وما 

بُثَّ عنها من ت�سويهــــــات وت�سكيكات اأحلقت 

احق. ّ ال�سَّ
ذى التاريخي ب�ساحبها الأ

أبو عبــــــد اهلل فيما يخت�س بعلمه  يقول ا

أُ�ُس�ِس تفكريه »مــــــن القليل الذي تعلمته يف  وا

ول، ومن  �َسها �سلفــــــي الأ �سَّ
أ املدر�ســــــة التــــــي ا
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�سيوخي ال�ُسيَِّب الباردين واملزدرين لل�سباب- 

�ســــــيء واحد هو قاعدة لــــــكل ما عداه: ل�سنا 

اأحراراً، قدرنا يقفــــــز بنا ُمنُذ ولدتنا، ي�سلم 

لنا.. كما يُ�سلم اللــــــوح الذي ندر�ُس عليه يف 

وىل وتركيباتها. ميكُن  طفولتنا احلــــــروف الأ

اأن مُيحــــــى ما نكتبه عليــــــه، لكن اللوح يبقى 

ثابتــــــاً، عندما نتعلم القــــــراءة والكتابة يُهدى 

اإلينا كذكرى فنحتفظ به بحنوٍّ وخيالء طوال 

احلياة. نحــــــن قدرنا مكتوب منــــــذ البداية، 

ال�ســــــيء الوحيــــــد الذي ن�ستطيــــــع اأن نفعله، 

أة كافيــــــة، هو اأن نن�سخُه  اإذا مــــــا امتلكنا جرا

بيدنا وخطنــــــا، مبعنى اأن نوؤدي اخَلطَّ الذي 

علمنا اإياهُ اأحٌد ما!! احلرية غريُ موجودة..؛ 

نثل دوراً ُمبتدعاً وحمدداً!! القدر هو الذي 

أفهــــــم الذين  يحكــــــم، لذلك تــــــراين اأحرتم وا

قــــــرُب اإىل  ميتثلــــــون له دون متــــــرد!! ُهُم الأ

عادة«�س28. اإدراك ال�سَّ

قد ندرك حقيقًة يف املخطوطة القرمزية 

كلها، ونلمح نوعــــــاً من النهزامية حاداً يلفُّ 

ثم!!  أبا عبد اهلل، ويلب�سه لبا�سها الآ �ساحبها ا

ثم  خرين ثوب الإ لكنه..، طيلة روايته يلب�س الآ

ألب�سوه اإياهُ  جلهم، وا احلالك الذي ف�سلــــــوه لأ

ُعنَوًة، وهو الــــــذي يفكر بطموح من يريد اأن 

يحكَم دون اأن يكون ُوِلَد على درجاِت العر�س. 

اإن مــــــن يقراأ خم�سمئة و�سبعاً من ال�سفحات 

ت�ســــــكل املخطوطة القرمزيــــــة بكاملها كمن 

ندل�ــــــس الدامي  أ لي�س فقــــــط تاريخ الأ يقــــــرا

الطويل؛ بل تاريخ العرب الدامي الذي اأوجَع 

جيــــــاَل بنزيفه احلاّد اجلارح!! لكنه تاريخ  الأ

جليٌل يظل يحتفظ يف طياته بتلك الوم�ساِت 

امل�رسقــــــة التي تــــــربر كثرياً مــــــن الالممكن، 

املقبولة.  الحتمــــــالت  ل�سالح  وامل�ستحيــــــل 

أبو عبد اهلل ال�سغري اإذا ك�سف  وهكــــــذا فعل ا

يف �سريته اخلرافية املده�سة.. املعقولة وغري 

املعقولة.. احلقيقة املُّرة، واخليال الغام�س 

الفّذ!! املاُلب�سات والتواطوؤات كافة تلك التي 

ندل�ــــــس ب�سخ�سه امل�سطرب  تاآمرت على الأ

ن�ســــــاين املُ�ســــــامل النبيل لكي  الغام�ــــــس.. والإ

آل اإليه.. وتقف  يــــــوؤول احلال هناك اإىل مــــــا ا

عائ�ســــــة اأم عبد اهلل علــــــى خرائب غرناطة 

املدماة املنهــــــارة لت�رسخ �رسختها املدوية يف 

هر: لقد �سيعت ُملكاً مل حتافْظ عليِه مثل  الدَّ

وىل، تتغريُ ال�سورةُ  الرجال!! ولكْن وللمرِة الأ

ندل�س،  يف ُمراجعتنــــــا املتكــــــررة لنهيــــــار الأ

من خالل تلك الوثيقــــــة املذهلة: املخطوطة 

القرمزية التــــــي و�سلتنا مــــــن اأبي عبد اهلل 
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أنه لي�ــــــس الوحيد  ال�سغــــــري يك�ســــــف فيهــــــا ا

أنفه  ، واملتواطــــــئ ُعنوًة ورغمــــــاً عن ا
ّ
ــــــي املَْعِن

ندل�س ح�سارًة وعروبًة وتاريخاً!!  بانهيار الأ

ولكــــــنَّ تواطــــــوؤاً داخلياً وخارجيــــــاً، وظروفاً 

فــــــوق احتمال املنطق واملعقــــــول، وُمالب�سات 

أ�س�س احلياة كافة!!  ود�سائ�س وانهيارات يف ا

ندل�س اإىل حافة  كلهــــــا ت�سافرت لت�ســــــل بالأ

النهيار يف تاآكالتهــــــا املتالحقِة، ثم النهيار 

ال�سامل على اأيدي تلك الهياكِل الورقيِة التي 

ندل�س والتاريخ من اأجل حفنة من  ْت بالأ �َسحَّ

الرتاب مل حتافظ عليها حفنًة عربيًة واحدًة، 

أرادتها حفنــــــاً ممزقًة ُمق�سمــــــًة ُمهم�سًة  بل ا

أيــــــٍد �رس�سٍة تفعــــــل املُ�ستحيل  مم�سوخــــــًة يف ا

كــــــي ت�سل اإىل ب�سع امِلــــــَزق لتب�سَط �سلطانها 

مار،  عليها، ولو اأدى ذلــــــك اإىل اخلراب والدَّ

وال�سيــــــاع ال�سامل!! وهذا مــــــا كان !!؟ لقد 

أبو عبــــــد اهلل ال�سغــــــري يف ملحمتِه  حــــــاول ا

الروائيــــــة اخلارقة بكل ف�سولهــــــا واأفكارها 

أَنَُّه ال�سمريُ  واأ�سطرها اأن يُبنَي لنــــــا ويو�سَح ا

، وبطلُه املَُغيَّب يف �سورتِه وفواجعِه، 
ُّ
ال�سعبي

خرون، ومل يكن  وان�سحاقاته التــــــي �سنعها الآ

أبا عبد اهلل يوغل  أينــــــا ا لــــــُه يٌَد فيها!! لقد را

يف ر�ْسِم مالمــــــح الذين اأحبهم فاإذا هم خبز 

ال�سعــــــب الذين منحوه لُقمَة احلياِة ال�سائغِة، 

واأفكارهــــــا اجلميلة!! هم الذيــــــن تعلَّق بهم 

ع�سقــــــاً َحدَّ املوت وامل�ستحيل؛ وغرناطة تربز 

يف كتاب الع�سق لوؤلوؤة الفردو�ِس اخلالد:

لو تقبلني يا غرناطة

لتزوجتمُ منِك..؛

ها �أنِت و��سمي

مَبْنجاٍة يف �حلديقِة:

!ِ! همُ ِن!! ال َيطالكما �رَشُّ ِمَ خاِرَج �لزمَّ

❁    ❁    ❁

كم حــــــاول اأن يجعل من »فا�ــــــس« منفاهُ 

مع�سوقــــــًة بديلــــــًة لغرناطة.. لكنــــــه عجز اأن 

ي�سنع مثــــــل ذلك: »هذه املدينــــــُة –ويق�سد 

َيَّة 
أ ــــــا ع�سُت يف ا أكَر مِمَّ فا�ــــــس- ع�سُت فيها ا

مدينٍة اأخرى، لكن �سيئاً يف داخلي كاُن يناق�س 

أبداً، كما لن  هذا!! لن تكون فا�ــــــسُ مدينتي ا

نَّ احُللَُم �َسيُجــــــايف عظامي 
أكــــــون لهــــــا!! لأ ا

أوؤجَل  أكتــــــُب كي ا يف اأر�سها متامــــــاً!! تُراين ا

الوداع«..�س18.

يف بدايــــــة املخطــــــوط القرمــــــزي ورقة 

ملحقة ِبِه بخط اأبي عبد اهلل مكتوب فيها: 

»مل ي�ستطــــــع الفلكيون اأن يُحددوا بُرجي دون 

خطاأ )رمبا كان هذا هو املرغوب به بالن�سبِة 



اأنطونيو غاالو »املخطوط القرمزي«

العـــــــــــــــــــــــــــــــدد  559  ني�ســـــان  1402010

مللك( وبالتايل، فــــــاإنَّ ُكلَّ ما يُنقُل عن َقَدري 

ــــــوُم خيالت!! وقد فكرُت  تُْه النجُّ الذي َخطَّ

ري  نَّ هذا هو م�سدر كل غلط: اإن ال�سَّ
أ اأحياناً ا

أبداً اإىل نتائج ح�سنة!!  على غري هدى ل يقود ا

رغم اأن احلياة –مــــــن ناحية اأخرى- لي�ست 

كيدة  مــــــور الأ اإلَّ �ســــــرياً على غري ُهدى!! الأ

أو  يف حياتــــــي –ومل يكن فيهــــــا اأكر من اثنني ا

�سواأ«. ًة اإىل الأ ثالثة- قادتني عامَّ

ــــــا يل كاأ�ساً اأخريًة وان�سحبا  واأخرياً: »�ُسبَّ

و�سم، بل  أو�سم بني ن�رس لي�س الأ ُمقتنعنَي اأن ا

تع�ــــــس املوجود هنا بعيداً عن الباقني،  هو الأ

ُه با�سم �ُساللتِه،   َحقَّ
َّ
اأحياًء واأمواتاً، اأ�ساع حتى

واأغلق عينيه تّواً ليخفي دموعه«�س18.

�سطورة الغام�سة:  تلك بداية ونهايــــــة لالأ

ندل�س  اأبي عبد اهلل ال�سغــــــري اآخر ُملوِك الأ

�رسة يف  من خــــــالل م�ساهد تعيد تركيبتها الآ

ة املوؤثرة  أن�ساقها الفذَّ ف�سولها واأفكارهــــــا، وا

بل�ســــــاِن �ساحبهــــــا الــــــذي حــــــاول اأن يرويها 

خارج اإطــــــار العتبارات كلهــــــا التي عا�سها 

ك�ساهد علــــــى ع�ــــــرس اأدىل ب�سهادته حقيقًة 

اأم خيــــــالً بِه!! تزويــــــراً اأم �سدقاً؛ اإنا اأدىل 

يِّ ت�سحيح 
بكل ما ميكن اأن يكون احتمالً لأ

ليمكُن اأن يُعيَد العتبار لتاريٍخ، َوَرُجٍل اتُّهما 

خريَن  اإجحافــــــاً ِبُكلِّ املوبقات، َوَحَمال عن الآ

آثاَم تلك املوبقات!! ولكنَّ التاريخ مل ينتِه  زوراً ا

يام من اأن متيَط اللِّثام اأكر  بعد!! ول بُدَّ لالأ

ندل�ــــــس: بدءاً من  عــــــن حقيقِة ما كان يف الأ

املخطوطة القرمزية املكت�سفة.. ذات الوقائع 

املذهلة وما يتلوها.

الهوام�ش:

ندل�ش.. املخطوطة القرمزية: يوميات اأبي عبد اهلل ال�سغري اآخر ملوك الأ  -1

ندل�سي ال�سهري اأنطونيو غالو يف هذه الرواية اأن ي�سعنا اأمام �سخ�ش اآخر غري الذي  �س��باين الأ لقد حاول الكاتب الإ  *

ها، �سخ�ش يبكي 
َّ
عرفناه، وغري الذي وقعت عليه لعنة التاريخ: اإنه �سخ�ش اآخر من حلم ودم يعي�ش احلياة حلوها ومر

نه يعرف اأن التاريخ �سي�سع على كاهله ما لبدَّ لُه فيه. لأ

وق��د ح�س��لت الرواية على جائزة بانتيا لع��ام 1990م وهي من اأهم جوائز الرواية يف اإ�س��بانيا، طبعت الرواية، واأعيدت 

ن وو�سل عدد الن�سخ اإىل اأكرث من مليون ن�سخة )من حيث الرتجمة(. طباعتها اأكرث من ع�سرين مرة حتى الآ

قام برتجمة الرواية وتعريبها رفعت عطفة وقامت بن�سرها برتا للطباعة.  -2

قوا�ش فكراً ومنوذجاً واقتبا�ساً من اآراء ومرويات اأبي عبد اهلل ال�سغري. املقاطع كما وردت داخل الأ  -3

ا�ستدراك:  -4

ًة وتاريخاً يبقى م�س��وباً باحلذر، وَيَظلُّ حُمتمَل التاأويل �س��دنا وملفقاً يف عمقه بعناية   جتاهنا اأُمَّ
ّ

وروبي �س��يء ما يف الفكر الأ

فائقة!! �س��يء ما ل ياأتي نقياً و�س��افياً وحيادياً، بل ي�س��وبُه �س��يٌء يف العمق ُيف�ِس��ُدُه، ويجعله مثاراً لوح�سة الظنون، 

والنتباهات الرمادية القامتة!!
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�شــعر:

الع�ساق

�سغف البحر

ق�شة :

�سابع احلكايات املخباأة يف الأ

عبد اهلل..

فق عند خط الأ

�سليمان العي�سى

حممد وحيد علي

جنيب كيايل

نريوز مالك

�سرت د. عبد الكرمي الأ
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�إىل �شديقي �لكاتب �لفل�شطيني ر�شاد �أبي

�شاور.. على هام�ش رو�يته »�لع�شاق«..

آَهتُُهْم ِب�صدري متتَدُّ �

يَ�ْصكنون عر�ئ�َش �حُللُِم �ملُ�َضَِّج بالِعناِد

ُهْم بَع�ُش َمْن نَ�صلَْت ع�صريتُنا

ناِد على حدِّ �لفجيعة و�لزِّ

�ساعر العروبة والطفولة الكبري

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

❁
�سليمان العي�سى

الع�شــــــــــــاق
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ُهْم بع�ُض زادي

أَْم�َضْغ جمرتي، أَُقْل �ضعراً، وا اإْن ا

ُهْم ُكلُّ زادي

أَنَت.. أنا وا هم يا ر�ضاُد ا

الباحثاِن عن الطفولِة..

ماِد ِج.. والعروبة.. يف الرَّ والتوهُّ

❁    ❁    ❁

أيَت ِمْق�َضلَتي التي ماتَْت على  أرا ا

ُعنُقي..

وما ماَت القتيُل؟

ُها.. أُحا�صِ اإنيّ ا

وتعرُف –وهي تَْذبَُحني-

َمِن الباقي؟ وَمْن منا يزوُل؟

َوْهٌم؟

�ضاأكتُُب ق�ضتي َوْهماً يَُزلِْزلُُهم،

�ضتكتُبُها..

واأعِرُف ما اأقوُل

الغالب������وَن  القاتل������وَن  ر�ض������اُد  ي������ا  ُه������ْم 

الظافروَن،

َزرٍة، ُغنيٍة وَمْ
أ ونحن ل�ضنا غرَي ا

وَجْذٍر يف الرتاب..

 ومن ِلَدات الدهِر َجْذري يف الرتاِب،

وكلُّ ديواين غليُل

❁    ❁    ❁

العا�سقاُت العا�سقون..

على جفونَك يَ�ْسهرون، على ُجُفوين

أُجيُد ِغناَءُهْم، اإين ا

واأجيُد َرْق�َستَهم،

ُفني، وا�سَكُر مثلَهم واملوُت يَْق�سِ

يُعِربُد عن �سمايل، عن مَييني

اإينِّ اأُحبُّ ُهتَاَفهم،

أُِحبُّ »َدبكتَُهم«، وا

واأع�سُق ليلَهم حتى اجلنوِن

أنَت، أنا وا الالجئاِن ا
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أنَت، أنا وا احلاملاِن ا

العا�رساِن ال�سعَر من َح�َسِك ال�سننِي

أَ�َسى؟ نَا

نَخاُف؟

أْ�َسى؟ على َم نَا

وامل�ساويُر الِعَذاُب من امَلنوِن اإىل املَنُوِن

ُهْم يا �سديقي اخلائفوَن من الذبيحِة..

من ُروؤانا..

ــــــِج  ، وفاِر�سهــــــا املُدجَّ
)1(

ــــــدى اإي وحــــــقِّ نَ

بال�سقاِء،

ُهُم الغزاةُ الظافروَن..

النائموَن بال عيوِن

ي للع�سِق مثْلََك والتحدِّ

ى يف َدَواتي أُْهِرُق ما تَبقَّ �سوَف ا

من ق�سائَد، من َعتَابا، من حننِي

َهراِت للع�سِق.. عا�َسْت اآخُر ال�سَّ

يف َكْرمي الذي �رَسَُقوه..

عا�س احُللُْم يايافا..

وقادمٌة قياَمتُنا العظيمُة،

اُق يافا.. قادٌم ع�سَّ

قيني.. �َسدِّ

ندى: بطلة رواية »الع�ساق« لر�ساد.

الهوام�ش:
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َقَمٌر

يُفّتُح يف دمي

�ؤاْل.. َعبَق ال�سُّ

واللَيُل َمّ�اٌل

وع�ْسُب الليِل يلْب�سني

�ساعر �سوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

❁
حممد وحيد علي

�شـــــغف البحـــــــر
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وتُْر�ضُل �أ�ْضلعي

يف �لّتيِه

أُْغنيَة �لَغز�ْل.. �

أنا �لَغز�ُل و�

أةٌ وغابتي �ْمر�

بلوِن �لبْحِر

�إْذ َتْ�ضي

�إىل قلْبي

وتْرفُعِني �إىل �أْحالِمها..

وءُ يَ�ْسُق و�ل�ضَّ

ِمْن يَديها حبًَّة

وي�ضبُّ يف روحي �لَبيا�َض

مَع �خلَياْل..

ال وْردةٌ يف �لّريِح

تُ�ْضبُه َوْجَهَها..

ُها
و�ضياوؤ

يف �لغيِم قنْديٌل

�إذ� �نْتَ�ضَف �ْلَغيُب

ْد يف �لّروِح وَلْ َتِ

زنْبَقها

ليْطَوَل قربَها ظلّي

ويْجمَح يف الَْكَماْل..

أُف�رّسُ هي ماا

أُ�سّيُع أو ا ا

أَجنُّ أو ا ا

كَمْن يُدْحرُج قلَْبُه �سْم�ساً

أْعلى اجلباْل.. اإىل ا

أزْل يف املوِج، أنا مَلْ ا ا

كلَّ حرِيقها ورحيِقها
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أنا الفرا�سُة وا

أْم�سي خلَْفها ا

َّ
باُح علي فَيْختلُط ال�سَّ

هوُر تَْختلُط الزُّ

أكنُْت َزْهراً يف الَفرا�سِة؟ ا

 كانْت يف الّندى
َ
وْهي

أْم كنُْت يف ب�ْستاِن رغبِتها ا

َوِمي�ساً

اأو �َسدى

لَوجيِب قلبنِي ا�ْستَحّما بال�ّسنا

وتبْعرا؟..

الليُل ناَم

ومَلْ تَنْم كالع�ْسِب

مَيْرُح فوَقُه َقَمٌر

ويَ�ْسعُد يف اله�َساِب البي�ِس

نَْحَو غنائِه..

نوثِة وَم�سْت قناديُل الأُ

يف يديها

وا�ْستوْت اآهاتُها

نَْخاًل

وَغّرَد طائُر الليموِن

�سبَْح ن�سيِدها

أَ�رْساَر التَّوّهِج فدخلُْت ا

الْل.. والظِّ

أنا الَغزاْل.. وا

يا َمْن راأى حّريَِّتي

و�ِسَباَك روحي

َخلَْف غابِتها امْلُ�سيئِة

ْ
تْكت�سي

نوراً

وتنْب�ُس كالهالْل..

يا دْمُع!

ل تْكرَبْ

أ�رْساٍر لت�ْسبَح بَْحَر ا

مَيُوُج

فرَتمَْتي فيه النَّوار�ُس

ا، اإنَّ

َدْع ملْحَك الفّتاَن

يف اأر�سٍ

ْلوؤاً
لي�ْسعَد لوؤ

فيَف ويُزّيَن الُعنَُق ال�سَّ

و�سامَة العنَّاِب
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فوَق َربيِعَها..

ها جيُدها بََجٌع

يُطلُّ

أْلَف الغاباُت لتا

فتْنتَها،

أْتلَف اجلهاُت وتا

اإىل حُمبِّيها الذيَن

تَباَعدوا،

يف البْحِر

والفلََواِت

آَن الّريُح ت�رْسُخ: ا

اإنَّ هذا الليَل طاْل..

يا َفْجُر!

َغّرْد

�ْسواَق واْمنِح الأ

بَْع�َس ح�سِوِرها

وتلّطفي يا �َسْم�ُس

اإْن مّرْت ِبهودِجها

فاإنَّ خلْطِوها

ْحراءُ تْع�سو�سُب ال�سَّ

ها والغيُم النَّديُّ يلفُّ

وي�سريُ فوَق رحاِبها

َزْهراً

لتبْتهَج الّرماْل..

أزْل أنا مَلْ ا ا

يف ال�رسِّ بْع�َس ن�سيِدها

أنا الذي، وا

يف الغابِة العْذراِء

َم�ْسلوٌب على �َسَجِر ال�ّسوؤاْل..

أنا الغزاْل!.. وا

بُْح يْكرُج ال�سّ

يف دمي عَبقاً..

ومَيْنُحني بنْف�سَجها �سنًَى

فكَّ عنْقوداً لأ

وِء أْغ�ساِن هذا ال�سّ على ا

َماْل..

أزاَح عْن بَ�رَسي َغَماماً وا

أْح�سبُُه مدًى، كنُت ا

�َسَجراً

واأْح�سنًة

تَ�َساَهُل يف ال�ّسننْي..

أْحلُم ما زلُْت ا
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ظًة أْن اأ�سيئِك حَلْ ا

أفرَّ ِمْن موِتي وا

اإىل بّرّيِتي اخل�رساِء

أَموَت أْن ا أو�سُك ا ا

كما مَيُوُت العا�سقوَن

ُم�رّسجنَي بع�ْسِقهْم وحنيِنهْم

لّكنني كالّريِح

اأ�ْسغي هام�ساً للنَّاِي

غايِن أْن يلَد الأ ا

وامْلَراثي..

مثْلما َمُطُر ال�ّسماِء

مََلٍ
أ اأذوُب ِمْن ا

واأ�ْسعُد ثانياً َحَبقاً

ننْي.. على َمدِّ الأ

أدوُر.. وا

ل بَْحٌر لياأخَذين على موٍج

ول �ُسفٌن لتْجلَو ما تَراكَم

ِمْن لََظاَي

ْحراِء ول ِجماَل مَتُوُج يف ال�سَّ

ملُِني اإىل قلِْبي حَتْ

وتُْرجُعِني اإىل نَبِْع احَلننْي!..

أنا ها ُهنا، ا

أْهوي يف غابٍة ا

أَ�َساْي أنْه�ُس يف ا وا

يُح تاأْخُذيِن والرِّ

أْر�سي، اإىل ا

أْق�سى النَّخيِل اإىل ا

اأقوُل: ها َج�سدي �سهيٌل

اأو �سالةْ..

ماٍت هاِت جَنْ أُبْعرُ الآ وا

تَ�َساَعُد ِمْن َدمي �ُسُهباً

وتَْرميني

اإىل نَْهِر احلَياةْ..

¥µ
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ترمتي فتحية يف فرا�شها حائطاً من تعب!

أنغام �شخريها: )قرقرة، خرخرة، �شجيج(، ينقلب ال�شلم املو�شيقي اأحياناً  ا

أثناء النهار بني خدمة  نغام توؤكد ما تعانيه ا اإىل: )�شجيج، خرخرة، قرقرة(. الأ

ولد واخلدمة يف بيوت النا�س! الأ

ة. روؤو�س اأ�شابعها م�شلوخة، منها تخرج احلكاياُت املُرَّ

اأديب وقا�س �سوري.

العمل الفني: الفنان موفق خمول.

❁❁

ò

❁
جنيب كيايل

�صابع اأة يف الأ احلكايات املخبَّ
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مت�شي احلكايات بحذر يف الغرفة قرب 

والد اخلم�شة الذين تربيهم فتحية، تت�شلل  االأ

م������ن النافذة، تتح������رك يف الزق������اق ال�شيق 

ربعني،  أة التي جت������اوزت االأ حيث تعي�ش املرا

أم التني  تنطل������ق يف دروب مدينتها اخل�رضاء ا

والزيتون.

ينظر الليل اإىل احلكاي������ات وتنظر اإليه، 

�شجار يف حركة  يتمايل اأمامه������ا �شف من االأ

أنه������ا ال ت�شعر  حل������وة كحرك������ة العرائ�ش غري ا

بالراحة.

 ت�شاألها امل�شابيُح: ملاذا خرجِت؟!

هل �شتذهب������ني اإىل ال�شيدلي������ة لت�شرتي 

�شابع فتحية امل�شلوخة؟ مرهماً الأ

ن، واأظنك  هوهووه. ال�شيدلية مغلقة االآ

ال حتملني نقوداً.

ه������ل �شتذهبني اإىل اأح������د املقا�شف التي 

أْت تنت�رض يف مدينتن������ا حيث اجلو عامر  ب������دا

كل والرق�ش والبهج������ة، فتاأخذين قب�شًة  باالأ

من الفرف�شة حتملينها لقلب فتحية؟

ماذا �شتفعلني؟ قويل يل ماذا �شتفعلني؟

فتي������ٌل م������ن الن������ار م�شتع������ٌل يف �ش������در 

احلكايات، تزيده �شخريُة امل�شابيح ا�شتعاالً، 

لكنها ال ترّد. 

كانت من�سغلًة تردد بينهــــــا وبني نف�سها: 

�ساأحكي.. �ساأحكي.

ثــــــم ارتفــــــع �سوتهــــــا: نعــــــم �ساأحكــــــي، 

�ساأُحرجهم!

فجاأة �سمعْت وراَءها �سوتاً رقيقاً ي�ساأل: 

ماذا �ستحكني؟ 

التفتــــــْت، راأت على الدرب هــــــواَء الليل 

أنهــــــا م�سطربة، فمرَّ  يقرتب منهــــــا، لحَظ ا

بيده على �سدرها، رفَّ حولها رفيفاً لطيفاً، 

ثم دعاها للجلو�س على حافة الطريق لتخربه 

مب�سكلتها.

أنها خرجْت  اأخربتــــــه احلكاياُت غا�سبة: ا

أة حالتها تُبكــــــي احلجر  مــــــن اأ�سابــــــع امــــــرا

ال�سوان، لكنَّ اأحداً ل يفعل �سيئاً من اأجلها، 

فقررْت هي اأن تفعل..

أبوابَهم،  �ستذهــــــب اإىل اإخوة فتحية، تدق ا

تدخل عليهــــــم كزوبعة، ت�ساألهم: هل تعرفون 

كيف تعي�س اأختكم بعد املرحوم زوجها؟

خوة،  للحكايات معرفٌة جيــــــدة بهوؤلء الإ

لذا فهي تتوقع كيــــــف �سيت�رسف كلٌّ منهم.. 

أ�سعد اأ�سغرهم امللقــــــب بـ)الدبُّور( �سي�سيِّق  ا

ــــــه، يزبد ويرغي، ويحاول طرَدها معترباً  عينَ

أنهــــــا تتدخل فيما ل يعنيها. اأو�سطهم �سالح  ا
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ذو احلنــــــك الرخــــــو �سيتظاهر 

اأخذ  عــــــن  وبعجــــــزه  باملر�ــــــس 

الكالم ورده. اأما كبريهم غازي 

مغرو�سًة  ال�سيجارة  تبقى  الذي 

يف زاويــــــة �سفتيه ف�سيحكي بفم 

مائــــــل وفوق وجهــــــه كم�سة من 

الدخــــــان: ت�ساأليننا كيف تعي�س 

زة  فتحيــــــة؟ تعي�س يف بيتها معزَّ

مة. ومكرَّ

�ست�سحك احلكايات، تتحول 

اإىل ناي حزين، تقول:

آه.. حقــــــاً هــــــي معــــــززة  - ا

هــــــا فوق  مــــــة! ل..ل. عزُّ ومكرَّ

الو�سف.. فوق الحتمال تاأخذه 

مــــــن ليفــــــة اجللــــــي ومم�سحة 

البــــــالط حيث �سارت تعمل خادمة يف بيوت 

كابر حديثــــــي النعمة!  النا�س من طبقــــــة الأ

و...

- �سيقاطعونها منده�سني اأو متظاهرين 

بالده�سة:

- كالمك عجيب!

عجــــــب منه يا �سادة ما جرى اليوم،  - الأ

آتــــــي اإليكــــــم كاملجنونة..  وهــــــو ما جعلنــــــي ا

لقد تخلــــــت ال�سيــــــدة التي تعمــــــل يف بيتها 

عــــــن خدماتها، وبدلً منهــــــا -ح�سب مو�سة 

اخلادمات - �ستاأتي بفيليبينية! 

 مــــــاذا �سيحدث بعد ذلــــــك؟ قد ي�ستمها 

خوة، وقد يدفعونهــــــا نحو الباب متهمني  الإ

اإياها بالكذب، وقد يزفر اأحدهم قائاًل:

- تريديــــــن اأن ن�ساعدهــــــا؟ من قال لِك: 

اإننــــــا نتاأخر لو كنا قادريــــــن على ذلك؟! هي 

اأختنا ونور عيوننا، لكنَّ اأحوالنا على قدها. 
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الذنــــــب ذنب زوجها كان ك�ســــــولً ومل يح�سب 

ح�ساب امل�ستقبل! 

- هنــــــا �ستتحــــــول احلكايــــــات اإىل نــــــور 

اأزرق يــــــدور دورًة خاطفــــــة يف ف�ساء الغرفة 

كال�سهاب، ثم تهتف بهم:

أيهــــــا الطيبون ل تُخرجــــــوا �سيئاً من  - ا

ختكــــــم ما  جيوبكــــــم. يكفــــــي اأن تعيــــــدوا لأ

أنا  اأخذمتوه منها. ل تظنوا باأنني ل اأعرف، ا

اأعرف كلَّ �سيء.

بعد هذا التهديد �ستجعل احلكايات من 

خوة،  نف�سها جر�ساً، يحا�رس برناته روؤو�َس الإ

�ستُذكِّرهم  مبا فعلوه باأختهم.. 

أبيهم ترك ثــــــروًة طيِّبة، مدَّ  عند مــــــوت ا

رث يده ليق�سم الروةَ اإىل �َسواٍق، يف  قانوُن الإ

ال�ساقية املتجهة اإىل فتحية كان هناك مئتان 

من �سجر الزيتــــــون. مئتان بالتمام والكمال. 

خوة رفعوا روؤو�سهــــــم، فوجدوا فوق  لكــــــنَّ الإ

احلائط لوحًة عتيقــــــًة باهتة، مكتوباً عليها: 

ر�ــــــس(. اأعجبتهم  )البنــــــات ل يرثــــــن من الأ

اللوحة جداً، نف�ســــــوا عنها الغبار، با�سوها، 

ن�سبوها يف و�سط الغرفة، ومن حولها طافوا 

كطواف العابد القدمي حول الوثن! ثم عملوا 

مبا جاء فيها!

خوة من ده�ستهم اأمام  قبل اأن ي�سحو الإ

املعلومات الدقيقة التي ي�سمعونها، �ستنقلهم 

احلكايات اإىل مدار اآخر.. �ستوجه اإليهم هذا 

غنية: ال�سوؤال: هل تذكرون هذه الأ

)نام يا روحي نام/ لبعتلك طري احلمام/ 

يغنيلك ويهدّلك لتنام(؟

�ست�سيــــــف احلكايــــــات: كان هناك بنت 

�سغرية طيِّبة تكرب اإخوتَها ال�سبيان الثالثة، 

ت�ساعــــــد اأمها يف اأخذهــــــم اإىل النوم، فتغني 

أتــــــرك لكم اأن حتزروا  غنية. �سا لهــــــم هذه الأ

ا�ســــــَم البنت وا�سَم اإخوتهــــــا، وكيف ردَّ هوؤلء 

لها اجلميل عندما �ساروا كباراً.

بعد هــــــذا �سترتكهم وتخــــــرج، لن تنتظر 

اإجاباتهم.. �ستََدُعهم اأمام تيارات من الده�سة 

واحلرقة والذكرى. 

حني اأنهت احلكايات حديثها ابت�سم هواءُ 

الليل مبرارة، بلع غ�سًة كبرية، قال:

خــــــوة �سيك�رسون  - وهــــــل تظنــــــني اأن الإ

آه..  ختهــــــم حقهــــــا؟ ا اللوحــــــة، ويعيــــــدون لأ

اأن�سحك اأن تعودي. هذه حالة �سعبة.

�رسخت احلكايات:

أبداً لن اأعود. - لن اأعود.. ا

نه�سْت، تابعت ال�ســــــري باندفاع، و�سلْت 
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خــــــوة، تقدمْت  اإىل بيــــــت )الدبُّور( �سغري الإ

من الباب، لكنَّ خطاهــــــا انكم�سْت بغتة، ثم 

ف�سل  تراجعْت قائلة لنف�سها: اإنه جمنون. الأ

اأن اأذهب اإىل اأو�سطهم.

و�ســــــط ذي احلنك الرخو  اأمام بيــــــت الأ

أي�ســــــاً، فخــــــريٌ لهــــــا اأن تذهب اإىل  تــــــرددْت ا

كبريهــــــم غازي ليجمعهم يف مكان واحد، ثم 

تقول لهم ما يف نف�سها.

بخطــــــوة ثابتة اقرتبْت مــــــن بيت الكبري، 

�ســــــورة فتحية ل تفارقها، مــــــا �سيجري لها 

بعد اأن اأ�سبحْت بــــــال عمل يزيدها اإ�رساراً. 

اقرتبــــــْت اأكر، و�سعــــــْت اإ�سبَعها على جر�س 

البــــــاب، لكنها فجاأة ان�سحبــــــْت اإىل اخللف: 

ماذا لو عرفْت فتحية مبا قامت به؟ �سحيح 

أنهــــــا منهكة حتى العظــــــم، لكنها ل تقبل اأن  ا

يت�ــــــرسف اأحد بالنيابة عنهــــــا. هي �سامتة، 

�سمتها حزين خميــــــف، قد ينفجر ذات يوم، 

ر. فيزلزل ويُدمِّ

أ�سها، تنهدْت قبل  خف�ست احلكايــــــات را

اأن تعــــــود، �سلكْت يف عودتهــــــا الطريَق الذي 

أثناء العودة التقــــــْت بحكايات  جاءت منــــــه. ا

�سابع،  كثــــــرية مثلهــــــا، بع�ُسها خرج مــــــن الأ

بع�سها خرج من القلــــــوب الذبيحة، بع�سها 

خــــــرج من عيون عــــــزَّ عليها النــــــوم، تبادلت 

احلكايات النظر، وتابعــــــْت طريقها دون اأن 

ي�سعر بها اأحد.

¥µ
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1
طريقاً طوياًل ذاك الذي قطعه عبد اهلل.. ليخت�رص امل�سافة، ما بني خمفر 

احلارة وبيته. ع������ره بني ظالل البيوت الكثيفة التي اأخفته عن العيون طوال 

الطريق. كان كلما ي�سغط باأ�سابع يده اليمنى على فمه، بالتحديد على �سفته 

العلي������ا، تطفر الدموع من عينيه عندما ال يجد م������ن �ساربه الكث الغليظ اإال 

آلة حالقة �سارمة،  بقاياه بعد اأن عملت فيه ا

اأديب وقا�س �سوري.

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁❁

ò

❁
نريوز مالك

عبد اهلل..
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آثار�ً! وما �إن دخل عبد  فل������م تبق منه �إال �

�هلل.. �إىل بيته وت�سلل �إىل غرفته، حتى �أغلق 

�لباب عل������ى نف�سه ومل يخ������رج منها. كان يف 

وليني من �حتجاز نف�سه، قد �سمع  �ليومني �الأ

عدة مر�ت قرعاً عل������ى �لباب �ملغلق، و�سمع 

بع�ساً من �������ر�خ �أ�سحابه يهتف������ون با�سمه 

أو يطلبون مالقاته يف �ملقهى،  ليخرج �إليهم، �

يف �ساعة �لع�������ر. يف �ل�ساعة �لتي �عتادو� 

أنه مل يخرج �إليهم. ظل  �أن يتالق������و� فيها، �إال �

آة يف �ليوم  ملتزماً �لبي������ت، و�قفاً �أمام �مل������ر�

أربع مر�ت، ير�قب �سعري�ت �ساربه  أو � ث������الث �

�حللي������ق �لذي عاد �إىل منوه رغم �لبطء، من 

جديد..

أب������دو�  كان �أ�سدق������اء عب������د �هلل.. ق������د �

خماوفه������م من �ختفائ������ه �ملفاجئ، هكذ� من 

دون مقدم������ات. ت�س������اءل بع�سه������م: »�إن كان 

مري�ساً ال يقدر على �خلروج �إليهم؟«.

�أجاب بع�ض �آخر معلقاً: »لو كان مري�ساً 

ل�سمعنا بذلك. فاحلارة �سغرية.. ومثل هذه 

خبار ال ميكن لها �أن تبقى �ر�ً!«. �الأ

ت�ساءل �آخرون م������ن �أ�سحابه: »قد يكون 

أت������ي كعادته �إىل  عل������ى �سفر، له������ذ� مل يعد يا

�ملقهى؟«.

آخ������رون. ولكن بع�سهم قال  رمبا، قالها �

خربنا بنف�سه  نافي������اً: »ل������و كان على �سف������ر الأ

خ������رية �لتي �ساركن������ا فيها لعبة  يف �لليل������ة �الأ

الكونكان!«.

اأجاب بع�سهــــــم: »هذا �سحيح«. ثم اأخذ 

�سدقاء ميزحون بحــــــق عبد اهلل.. الذي  الأ

أيام  اختفــــــى من البيت واحلارة منــــــذ ثالثة ا

أ�سه  قائلــــــني: »قد تكون زوجه قــــــد ك�رست را

آثر العتكاف اإىل  ب�رسبــــــة من حذائها.. لذا ا

آثــــــار اجلرح واندماله؟ اأو رمبا  حني اختفاء ا

كان مغلــــــول ال�ساعــــــد اإىل عنقه بعد اأن ك�رس 

بيد زوجه؟«.

قــــــوال اإىل عبد  عندمــــــا و�سلــــــت هذه الأ

أكــــــر من وقوفه اأمام املراآة حمدقاً اإىل  اهلل.. ا

�سعريات �ساربه الناميــــــة التي غطت كطبقة 

أنفه و�سفته العليا، وهو  �سوداء رقيقة ما بني ا

ميــــــد يده اإليه، مي�سده حينــــــاً وي�سغط عليه 

ب�سيء مــــــن الرفق حيناً، والق�سوة حيناً اآخر، 

كاأنه يلعن ال�سعــــــريات القا�سية التي ل ت�رسع 

يف خروجها من حلــــــم ال�سفة العليا ونوها 

بال�رسعة املطلوبة، من اأجل اأن يخرج للنا�س، 

�سدقــــــاء ال�سمج الذين  ويقطع دابر كالم الأ

باتوا يتناولونه به.

ول �ساحبه  اأما يف املقهى ف�ساأل كمال الأ

اإدري�س، بعــــــد اأن التفت اإليــــــه، وعلى وجهه 

م�سحة مــــــن القلق: »األ ترى معي اأن اختفاء 

عبد اهلل.. قد طال؟«.

اأجابه ادري�س: »نعــــــم.. ولكني اأعتقد اأن 

هناك �سبباً ما يجربه على ذلك«.
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»مــــــا  ول:  الأ كمــــــال  علــــــق 

ال�سبــــــب الــــــذي يدفــــــع بعبــــــد 

اهلل.. علــــــى الختفــــــاء، فهو ل 

يتحدث بال�سيا�ســــــة، ولي�س من 

اأن�سار الذين يتناولون حكايات 

فقد  وف�سائحهم..  امل�سوؤولــــــني 

كان دائماً ين�سح الذين يتحدثون 

بال�سيا�سة، بعدم اللعب بالنار.. 

فهذه النار �ستحرقهم يف نهاية 

املطاف من دون اأن مت�س �رسارة 

يتناولهم  الذيــــــن  أولئك  ا واحدة 

»وهو  تابــــــع:  ثــــــم  احلديــــــث«. 

م�ســــــامل.. مل يعــــــرف عنه يف يوم 

أنه من اأ�سحاب  يام على ا من الأ

امل�ساكل اأو مثرياً لها«.

هذا �سحيــــــح، قال اإدري�س: 

»ولكن اأمر اختفائه عن املقهى.. 

لغز حمري!«.

�سحك حممود وهو يقرتب من �ساحبيه 

بعد اأن �سمع جزءاً من حوارهما، وقال معلقاً، 

بعد اأن �سحب كر�سياً وجل�س عليه: »اأرجو اأن 

ل ت�سخما اأمر اختفاءه! اأعتقد باأن الق�سية 

أنه مل يعد له وجــــــه ليقابلنا به،  وما فيهــــــا.. ا

خرية يف لعبة  بعــــــد اأن خ�رس تلك اخل�سارة الأ

الطرنيب!«.

ول كما توقع حممود،  مل ي�سحك كمال الأ

اإنا قال: »ولكن عبد اهلل.. اأق�سد خ�سارته 

خــــــرية مل تكــــــن الوحيدة التــــــي خ�رسها يف  الأ

اللعــــــب معنا.. كان رغــــــم خ�سارته.. ياأتي يف 

الليلة التالية ويعاود الكرة يف اللعب معنا«.

علــــــق حممــــــود مازحاً: »ولكــــــن اخل�سارة 

خرية، اأعتقــــــد باأنها كانــــــت ال�سعرة التي  الأ

ق�سمت ظهر البعري كما يقال«.

مل ي�سحك �ساحباه، اإنا التزما ال�سمت 

وغرقــــــا فيه. بينمــــــا كان عبد اهلل.. يف هذه 

آة مي�سد ال�سعريات  اللحظة واقفاً اأمام املــــــرا
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ال�ســــــود التي غطــــــت �سفته العليــــــا.. اإل اأن 

طولهــــــا كان ما يزال ق�ســــــرياً.. لو خرج من 

أ�سباب  �سدقاء عن ا البيــــــت ل�ساأله معظــــــم الأ

تق�سري �ساربه هذا؟ رمبا.. نعم، رمبا مازحه 

بع�سهم قائاًل: هل ق�رست �ساربك بناء على 

ولد؟  أم الأ طلب ا

حتمــــــاً �سي�سحكــــــون. �سيجعلونــــــه مادة 

آثر  ملزاحهــــــم طوال ال�سهــــــرة يف املقهى، لذا ا

البقــــــاء والعزلة يف البيت اإىل اأن يعود �ساربه 

اإىل ما كان عليه من طول..

وهكذا اأ�سبــــــح �سغل عبد اهلل.. ال�ساغل 

مراقبــــــة نو �ساربه يوماً بعــــــد يوم، ي�سغط 

عليــــــه باأ�سابعه، يكّب�سه. ثم يحاول اأن ينف�س 

�سعرياتــــــه ليغطي كامل �سفتــــــه العليا، ويدير 

آة اإىل اليمني  وجهــــــه وهو واقــــــف اأمام املــــــرا

ثــــــم اإىل الي�سار، لــــــريى اإن كان ال�سارب بات 

�سدقاء اأي تغيري فيه..  طبيعياً، ولن يلحظ الأ

أ�سبوع اعتقد عبــــــد اهلل.. باأن �ساربه  وبعــــــد ا

قــــــد عاد اإىل طبيعته، لــــــذا قرر اخلروج من 

البيت والذهاب اإىل املقهى، ملالقاة اأ�سحابه 

يام  من جديد، ليعرف ما جرى لهم خالل الأ

الفائتة، ليعــــــرف اإن كان هناك متغريات يف 

أو.. املقهى اأو على زبائنه، ا

توقــــــف عبــــــد اهلل.. عن حمــــــاورة نف�سه 

وت�ساوؤلتها، فقام وال�ساعة ت�سري اإىل ال�ساد�سة 

ع�رساً، حلق ذقنه مرتني ليظهر طول �ساربه 

يام، ارتدى  الذي كان عليه فيما �سبق من الأ

أناقــــــة، وخرج اإىل  لبا�ســــــاً عاديــــــاً مــــــن دون ا

ال�سارع. ولكنه، ما اأن اأغلق الباب وراءه حتى 

�سدقاء قد  داهمه القلــــــق، خاف اأن يكون الأ

علموا مبا جــــــرى له يف املخفر، كيف حلقوا 

له �ساربه، و.. 

ارتد عبــــــد اهلل.. ثانية اإىل اخللف، �سعر 

أنــــــه واقف اأمام هاوية، ما اأن يتقدم خطوة  كا

حتى ي�سقــــــط فيها، وهو يح�ــــــس بهواء بارد 

أ�ســــــوات عالية، ل بل �سارخة  على وجهه، وا

أ�سه، قبل اأن تتوغل  أذنيه، حتفر جانبي را يف ا

اإىل دماغــــــه، فتع�سف به مــــــن الداخل. قال 

يف نف�سه م�سجعــــــاً، بعد اأن توقف عن �سريه: 

»مــــــا ت�سعر به من اخلوف والرتدد هو حلظة 

عابــــــرة. ان�س ما كنت فيه، وان�س اأنك تواجه 

عاملاً جديــــــداً، عامل ما بعــــــد حالقة �ساربك 

وعزلتك التي فر�ستها على نف�سك. ما عليك 

مام،  يف هــــــذه اللحظة �سوى التقــــــدم اإىل الأ

ون�سيان القلق واخلــــــوف اللذين اأنت فيهما. 

ما عليك اإل اأن تتقــــــدم باتاه املقهى حيث 

�سحاب«. �سدقاء والأ الأ

�سار عبــــــد اهلل.. بحما�س يعــــــرب الزقاق 

ال�سيقة ويده مرفوعة اإىل وجهه، مي�ّسد �ساربه، 

�سدقاء،  ويكّب�سه باأ�سابعه، وهو يت�سور اأن الأ

ما اأن ي�سل اإليهم، حتى ي�ساألونه:»ماذا فعلت 

ب�ساربك؟ ملــــــاذا ق�س�سته؟« قد ي�سحك منه 
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أم اأن  �سحاب ويقولون مت�سائلني: »ا بع�س الأ

هناك من ق�س�سه لك؟!«.

أبعد عبــــــد اهلل.. هذه الت�ســــــاوؤلت عن  ا

ذهنــــــه وهو يحــــــاول اأن يخفــــــي �ساربه بكفه 

كلمــــــا مر بــــــه اأحد ما من معــــــارف حارته.. 

كانوا يلقون عليه التحية دون اأن يتوقفوا عن 

ال�ســــــري. انتاب عبــــــد اهلل.. القلق من جديد 

عندما و�سل اإىل مفرق الطريق فت�ساءل: »اإن 

كان ميكن لــــــه اأن يذهب اإىل املقهى، و�ساربه 

ما زال ق�سرياً؟«. 

أتريد الذهاب اإىل  توقف حائراً: »ماذا؟ ا

أم تعرج اإىل ال�ســــــوق حيث ل اأحد  املقهــــــى، ا

أ�سباب تق�سري  يعرفك، لت�سلم من ال�سوؤال عن ا

�ساربــــــك؟«. مل يجب اإنا نظــــــر باتاه نهاية 

الزقاق حيــــــث تنتهي احلارة عنــــــد »ف�سحة 

�سواق  الغزال« لتمتــــــد بعدها ال�ســــــوارع والأ

وال�ساحات.. 

2
ارتــــــد يو�سف عبــــــد اهلل اإىل الوراء وهو 

وراق اإىل اآخر الطاولة، وميد نظره  يبعــــــد الأ

يف امل�سهد املاثل اأمام ناظريه.. 

انتابــــــه اإح�سا�س باأن مــــــا انتهى منه، ما 

وراق لي�س ما كان يريده  كتبــــــه، و�سّوده من الأ

ويرغــــــب فيــــــه. اأح�س بهذا ال�سعــــــور بعد اأن 

أ مــــــا كان قد دونه ثالث مرات. �سعر باأن  قرا

�سيئاً ما ينق�س جوهر كتابته؟ �سيء غام�س، 

جمهــــــول ل يعرف ما هو! اإح�سا�سه هذا. راح 

ينخر �سدره، و�ســــــوت داخلي يقول له: اأعد 

الكــــــّرة، اكتب مرة ثانية، �ســــــغ اأفكارك التي 

دونتها عن عبــــــد اهلل.. واأحواله، �سفها من 

جديد، عبد اهلل.. الذي ل حول له ول قوة، 

عبد اهلل.. الذي قطع طريقاً طوياًل ما بني 

خمفــــــر احلارة حيث ق�سوا لــــــه �ساربه، وبني 

بيته، وهــــــو يلتم�س ظالل البيوت وال�سبابيك 

والقناطــــــر، خوفاً من اأن يــــــراه اأحد معارفه 

في�ساأل من فعل ب�ساربه هذا؟ 

�رساع يف خطوه،  آثر عبــــــد اهلل.. الإ لذا ا

لي�ســــــل اإىل بيته باأق�ســــــى �رسعة ممكنة له، 

ليلوذ بــــــه، ول يخرج منه طاملــــــا بقي �ساربه 

ق�ســــــرياً. ويف البيت، هكذا قــــــرر، �سيختار 

الغرفة املهملة التي ل يدخلها اأفراد اأ�رسته، 

أركانهــــــا، لي�سدل ال�ستائر  ليلــــــوذ يف ركن من ا

على نوافذها، ل ي�سعل ال�سوء فيها، يبقيها 

مظلمة، كاأنها بئر ماء مهجورة، يقطع �سالته 

مــــــع العامل اخلارجــــــي، مــــــع اأ�سدقائه الذين 

اعتاد اأن يرتــــــاد معهم املقهى ل�رسب القهوة، 

وامت�سا�س دخــــــان ال�سجائر، اأو �رسب كوب 

مــــــن ال�ساي الغامق الثقيــــــل، ل يفك مرارته 

اإل ثــــــالث مالعق من ال�سكــــــر.. ثم ما يلبث 

اأن ي�سيــــــف امللعقــــــة الرابعة بعــــــد ارت�سافه 

أو ثــــــالث مــــــن الكــــــوب، اأو يطلب  ر�سفتــــــني ا

كوباً من الزهــــــورات، وهذا ل يحدث اإل يف 
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حالت نادرة، عندما مير�س وي�ساب بعدوى 

نفلونزا«، يف  أو »الأ أو »الكريــــــب« ا »الر�ســــــح« ا

ن، يطلب كوب  هذه احلالت فقط، يذكر الآ

الزهورات ال�ساخن..

يتلفت عبــــــد اهلل.. حوله، معايناً ال�سارع 

الظليل، مائاًل اإىل العتمة الكثيفة التي تخيم 

على ال�ســــــارع، هارباً من اأعني املــــــارة.. اأما 

البيت- بيته - فقد اأ�سبح على م�سافة رمية 

حجــــــر، وهو يقول لنف�ســــــه �ساخراً:»مل يفدك 

أو ال�ساي اأو  كل ما ذكرته من �ــــــرسب القهوة ا

الزهورات، يف ن�سيان حال �ساربك املجزوز، 

نك طوال حديثك كنت ت�سع اأ�سابعك على  لأ

�سفتك العليا، حماولً اإخفــــــاءه بكفك، واأنت 

تدعو اهلل اأن ل مير بــــــك اأحد من معارفك 

قبل اأن ت�سل اإىل البيــــــت«. ما لبث اأن تابع: 

مر لن يحل امل�سكلة، والو�سع  »ولكــــــن هذا الأ

نك ل ت�ستطيع اأن  الذي اأنت فيه من الذل لأ

تخفي �ساربك املجزوز عن النا�س الذين متر 

بهــــــم، قبل اأن ت�سل اإىل بيتك. لتدخله وتغلق 

البــــــاب وراءك ، خمتفيــــــاً عن عيــــــون اأفراد 

اأ�رستك. ولكن ال�سوؤال: كم من الوقت ميكنك 

اأن تبقــــــى خمتفياً يف الغرفــــــة؟ يوم، يومان.. 

أيــــــام، ثم ماذا؟  حوال ثالثة ا ويف اأح�ســــــن الأ

هل �ستجمعهم يف �سحن الدار، حتت �سجرة 

الليمــــــون، حتدثهم كيف جــــــزوا �ساربك يف 

أ�ساألك: يف عني من من عيون  خمفر احلارة؟ ا

اأولدك �ستنظر، واأنت تق�س ما حدث لك، اأو 

ب�سورة اأدق، ما حدث ل�ساربك؟ هل �ستنظر 

يف عيني �سعيــــــد؟ �سعيد الــــــذي �ساألته ذات 

يوم: « مل حتلــــــق �ساربك يا بني؟ األ تعلم باأن 

ال�سارب عالمة قوية من عالمات الرجولة؟. 

�سعيد هــــــذا، ماذا اأقول له، اإن �ساألني: »ملاذا 

أو نظر اإىل  ق�س�ســــــت �ساربك يــــــا والــــــدي؟ ا

�ساربي نظــــــرة املت�سائل: ماذا فعلت ب�ساربك 

يــــــا اأبي؟«. هذا من جهة، ومــــــن جهة اأخرى 

أبداً مع  ماذا اأقول ملحمود الــــــذي مل ين�سجم ا

تلــــــك ال�سعريات التي نبتت فوق �سفته العليا، 

ولكن اخلجل هو الذي منعه من حلق �ساربه 

الناعــــــم». ولكني، تابع عبد اهلل: « ذات يوم، 

أبــــــداً اأن اأرى وجه حممود  أتوقع ا أنا الذي مل ا ا

أيتــــــه حليق الوجه مبا يف  مــــــن دون �سارب، را

ذلك �ساربه..

أنظــــــر اإليه، اأق�سد اإىل  وقفت يف مكاين ا

وجهه، لقــــــد بدا يل غريباً بــــــال �سارب، بدا 

وجهــــــه كوجه طفل ل غري. ما لبث اأن ناديت 

أ�سك باأن ال�ساب الذي  با�سمه حممود، كاأنني ا

اأمامــــــي هو ابني.. �ساألته ب�سيء من العفوية: 

أيــــــن �ساربك يــــــا بنــــــي؟«. اأطــــــرق ملتزماً  »ا

ال�سمت، كاأنه ل يقــــــوى على اجلواب.. اأما 

أنا فخرجت من البيت ب�سيء من الحتجاج،  ا

فرك�س ورائي وهو يقول: لقد انزلقت يدي 

عندمــــــا كنت اأحلــــــق ذقني فتــــــاأذى �ساربي. 

لذلك؟؟؟«.
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زالة �ساربه  ما قاله حممــــــود كان حجة لإ

أبداً. ولكنه احرتاماً يل  الــــــذي مل ين�سجم معه ا

مل يحاول اأن يزيل ذلك ال�سعر الناعم النابت 

فوق �سفته.

هل اأقول ملحمود عندما ينظر اإيل، وهو 

ل ي�ســــــدق ما يــــــراين عليه، بال �ســــــارب اأو 

ب�ســــــورة اأدق جمزوز ال�ســــــارب، هل اأقول له: 

أنا  لقد انزلقت يــــــدي �سباح اليوم يا بني ، وا

أ�سذب �ساربي فاأزلت ق�سماً منه، لذا توجب  ا

علي اإزالته بالكامل؟ هل اأخربه بهذا القول؟ 

ألن تاأخذه  واإن اأخربتــــــه، هل �سي�سدق قويل؟ ا

اأفكاره اإىل ظنون �ستى؟«.

ولكــــــن ما زلت اأتذكر مــــــا قالته يل اأخته 

�سلــــــوى، مكذبــــــة اأخيها حممــــــود. قالت: »ل 

أزال �ساربه بعد اأن  أبتي.. لقــــــد ا ت�سدقــــــه يا ا

�سمع من هدى، ابنة اجلريان، وهي حتدثني 

أنها ل حتبذ ال�سبــــــان الذين ير�سمون  علــــــى ا

�سواربــــــاً فوق اأفواههم!. تابع عبد اهلل: » هو 

�ساب، �سمع مــــــن ابنة اجلريان قــــــولً فاأزال 

أنا فماذا اأقول له؟«. أما ا لذلك �ساربه.. ا

كان بيــــــت عبــــــد اهلل.. ما يــــــزال بعيداً، 

يحتاج اإىل زمــــــن لي�س بالقليل للو�سول اإليه، 

أفعــــــل عندما اأ�سل اإىل  ف�ســــــاأل نف�سه: »ماذا ا

البيت؟ هــــــل اأطرق البــــــاب ليفتحه يل اأحد 

أدفــــــع يدي يف جيبــــــي، اأ�سحب  أم ا أبنائــــــي، ا ا

فتحه على  منه املفتاح واأوجلــــــه يف الثقب لأ

م�رساعيه كاأحد الفر�سان العائدين من �ساحة 

الوغى«. �سخر مــــــن نف�سه وقال: »اأي معركة 

عدت منها واأي وغــــــى؟ لقد عدت مهزوماً، 

حليق ال�سارب، ل بل جمزوز ال�سعريات مبكنة 

حالقة قدمية، �سيئة. نتفت �سعريات �ساربك 

نتقاً. هل تخرب اأولدك بنيناً وبناتاً باأنك كنت 

البطــــــل يف املعركة التــــــي خ�ستها مع رجال 

خمفر احلارة؟«.

كف عبد اهلل.. عن ال�سخرية من نف�سه، 

وهو يتذكر �سورة ابنته فاطمة عندما كانت 

�سغرية ل تتجــــــاوز التا�سعة من العمر، كيف 

أنها كانت متعلقــــــة به، ل تكف عن اجللو�س  ا

أ�سهــــــا اإىل �سدره وهي  يف ح�سنــــــه، واإ�سناد را

تقول لــــــه: »بابــــــا.. حبيبي«. ولكــــــرة دلعها 

وت�رسفاتهــــــا الطفولية هذه، كانت تثري غرية 

اإخوتها جميعاً، كبريهم قبل �سغريهم..

أ�سماها فاطمة تيمناً  هذه ال�سغرية التي ا

با�سم والدته، كانت تقــــــول له، وهي تداعب 

أتزوج اإل �سبياً  وجهه، ومتل�س له �ساربه: »لن ا

ي�سبهك.. له �ساربك نف�سه، لن اأقبل باأي رجل 

زوجاً اإن مل يكن مثلك.. واإن اأحببت رجاًل ما 

بال �سارب �ساأطلب منه اأن يرتك �ساربه ينمو 

علــــــى فمه، واإن كان ب�سارب ولكن �سكله على 

غري �سورة �ساربك �ساأقول له: لن اأقيم عر�سنا 

اإن مل تعل من �ساربك مثل �سارب اأبي«.

كان اأخوتهــــــا ي�سحكون منهــــــا، اأما هي 
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فكانــــــت تغ�ســــــب ل�سحكهــــــم هــــــذا فتبكي، 

في�سطر اأن ياأخذها بــــــني �ساعديه، ي�سمها 

اإىل ح�سنــــــه لتكف عن بكائها. ولكنك اليوم، 

قــــــال لنف�سه: »مــــــاذا �ستقول لهــــــا، لفاطمة، 

�سحيح هي اليوم �سابــــــة، ويف ال�سنة املقبلة 

أنهــــــا ما تزال  �ستنت�ســــــب اإىل اجلامعــــــة، اإل ا

معجبة بــــــك وب�ساربــــــك. ماذا �ستقــــــول لها 

يا عبــــــد اهلل..؟« �ساأل نف�سه، ثــــــم تابع: »لن 

أ�سك،  تــــــروؤ على قول �ســــــيء، �ستطــــــرق برا

أنــــــت تخفي �ساربك املجــــــزوز براحة يدك،  وا

قبل اأن تدخل اإىل البيت.. ثم تت�سلل اإىل تلك 

أيام قبل  الغرفة املهملة لتختفــــــي فيها عدة ا

اأن ينمو �ساربك من جديد. تعود �سعرياته اإىل 

الزدهار والتاألق كع�سب بري مييل مع هواء 

ال�سباح يف الرباري..

كفاك �سعراً..

ل.. كفــــــاك اإنت�ساًء باطــــــاًل مل يعد يعجب 

اأحداً من النا�س!«.

وهنا تذكر ابنه عادل الذي مل يكن يف يوم 

يام معجبــــــاً بال�سارب. عليه اأن يتذكر  من الأ

كل النقا�سات التــــــي كانت تدور بينهما حول 

الرجولة وال�سارب وعالقتهما بع�ساً ببع�س. 

ما زال عبد اهلل.. يتذكر �سحك ابنه عادل، 

عندما قال لــــــه: »كان �ساربك جمياًل.. لقد 

زين وجهك ملدة طويلة، حتى بت ل تعرف اإل 

به«. ثم �ساأله: »ملاذا ق�س�سته يا بني؟«. وقال 

له معاتباً: »مل اأعرفك هــــــذا ال�سباح عندما 

أنــــــك �سخ�س اآخر،  نظرت اإليــــــك! �سعرت كا

ول�ست ابني عــــــادل.. كاأنك �سبيه له ل غري! 

ملاذا حلقت �ساربك يا بني؟« نظر اإيل طوياًل 

ثم ابت�سم يل ب�سمة فيها كل الود، وتقدم مني 

لينظر يف عيني، ثم قال �سائاًل:»وما ال�رسر 

من اإزالته يا اأبي؟«.

قلــــــت له جميبــــــاً: »�رسر واحــــــد وحيد.. 

معنوي«.

�ساألني برتدد: »معنوي؟«.

اأجبته: »نعم. وهو الذي مييز الرجل عن 

أة«. املرا

أنا بال  أبتي.. ا�سمعني.. ا �سحك وقال: »ا

�سك اأحرتم كل مــــــا توؤمن به، ولكن لي�س من 

أي�ساً بالذي توؤمن به؟  أنا ا أوؤمن ا ال�رسورة اأن ا

ثم تابع مو�سحــــــاً: اأما فيما يتعلق بال�سارب. 

آخــــــر.. لقد عرفــــــت كثريين ميلكون  يل راأي ا

أنهم مل يكونوا  أي�ســــــاً، اإل ا �ساربــــــاً.. و�سخماً ا

أي�ساً بع�سهم ل ميلكون  أبداً. وعرفت ا رجالً ا

أنهم كانوا يف  �سعرة واحدة فوق �سفاههم اإل ا

منتهى الرجولة عندمــــــا دعت ال�رسورة اإىل 

اإثبات ذلك«.

اأمام هذا القول، قــــــال عبد اهلل: »وكان 

أنطــــــق بكلمة،  قــــــولً �سحيحــــــاً، اأطرقت ومل ا

أ�سي.. بدت يل الهزة  اكتفيت باأن هززت له را

أحــــــاول اأن ل يعرف موقفي،  غام�سة، كاأين ا
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نه مل يعرف اإن كانت هزة  تركته يف حــــــرية، لأ

أو عــــــدم املوافقة  أ�سي تعنــــــي له املوافقة، ا را

أيه.. عادل هــــــذا، ماذا اأقول له اليوم  على را

اإن راآين حليق ال�سارب، اأو جمزوز ال�سعريات؟ 

أ�سي تلك، ق�سدت بها اأنك   أاأخربه باأن هزة را ا

على حق يا بني؟«.

كان عبد اهلل.. قد و�سل اإىل بيته، واأمام 

الباب وقف مطولً، وهو يبحث يف جيبه عن 

املفتــــــاح.. وعندما مل يجده، تــــــردد يف طرق 

البــــــاب، كان يريــــــد اأن يفتح البــــــاب بحركة 

حذرة، يت�سلــــــل اإىل الداخل، اإىل تلك الغرفة 

املهملــــــة، يختفي فيها، ثــــــم بطريقة ما يخرب 

زوجه مبا ح�سل معه، ثم يتفق معها على اأن 

ولد ب�سفره اإىل مدينة ما.. املهم اأن  تخرب الأ

أنه م�سافر. لن يعود اإىل البيت قبل  تعلمهــــــم ا

أ�سابيع. لن يعود قبل اأن  أو ثالثــــــة ا أ�سبوعني ا ا

أو  ينمو �ساربه، وي�سبح علــــــى ما كان عليه، ا

أنه  قل، على ن�سف ما كان عليه.اإل ا علــــــى الأ

مل يجــــــد املفتاح يف جيبــــــه، لقد اختفى، مما 

ا�سطره ذلك اأن يدير ظهره للباب، ومي�سي 

يف طريقه حتى و�ســــــل اإىل »ف�سحة الغزال« 

التــــــي و�سعته على مفرتق الطــــــرق، اإحداها 

�سدقاء، واآخر  مي�سي به اإىل املقهى حيث الأ

زقة، تاأخذه على غري  ت�سلمه اإىل ال�سوارع والأ

هدى. 

3
وراق  مرة اأخرى دفع يو�سف عبد اهلل بالأ

اإىل اآخر الطاولة، ثم و�سع القلم جانباً، وهو 

يلعن �سيئاً ما يف نف�سه..

أ�سه با�ستنكار بعــــــد اأن اأعاد  هــــــز را  

نــــــه مل ي�ستطع اأن يعرّب عما  قــــــراءة ما كتب، لأ

أراده مــــــن و�سف وحتليــــــل. �سعر باأن الكالم  ا

الذي كتبــــــه كان باهتاً، غــــــري موؤثر، ل ي�سري 

اإىل حالــــــة عامة لبطله.. اإنــــــا، هكذا �سعر، 

يعــــــرب عن حالة خا�سة، منعزلة، حالة ل تثري 

التعاطــــــف اإنا تدعــــــو اإىل ال�سخرية والهزء 

منه.. ولكنه، رغم هذا الو�سع، وجد يو�سف 

عادة ما كتب  عبد اهلل يف نف�سه رغبة اأكيدة لإ

ب�سورة اأكر عمقــــــاً وحيوية. فهو لن ير�سى 

أبداً بالهزمية اأمام نف�سه، ولن يقبل بعجزه..  ا

أ الكتابة �سائاًل:  لذا اأخذ القلم من جديد وبدا

ماذا �سيكون موقف زوجة عبد اهلل.. عندما 

تراه حملوق ال�سارب؟.

هذا ما �ساأل بــــــه نف�سه بعد اأن خرج من 

املخفر، واتــــــه بقدمني رخوتني يقطع بهما 

الطريق اإىل بيته. 

يام، اأن  ل يذكر عبد اهلل.. يف يوم من الأ

أياً يتعلــــــق ب�ساربه خا�سة، اأو  زوجته اأبدت را

بال�سوارب لدى الرجال ب�سفة عامة..

مر،  أنها حتدثت معــــــه بهذا الأ ل يذكــــــر ا
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أنهــــــا غري معنية بق�سية  لقــــــد بدت له دائماً ا

ال�سوارب لدى الرجال.. عندما كان يف بع�س 

حيان يتحدث مع اأولده حول ال�سارب، رمز  الأ

أو  الرجولة، الذي يجب اأن يزين فم الرجل، ا

بنائه  عندما كان يبــــــدي بع�س املالحظات لأ

حول �رسورة اعتنائهم بال�سوارب النابتة فوق 

�سفاههم.

ن يعتقد عبد اهلل.. باأن زوجته كانت،  الآ

على مــــــا يبدو، من راأي ابنتهــــــا �سلوى. فقد 

�سمعها، اأي �سلوى، ذات يوم تقول: »ال�سارب 

غري مهم بالن�سبــــــة يل، املهم اأن يكون رجاًل، 

أيها  أو بدونــــــه«. ا�ستــــــاء من را أكان ب�ســــــارب ا ا

مــــــر، ولكنه فيما بعد �سعر باأن هناك  اأول الأ

أيها. ثم ت�ساءل:  جانب كبري من ال�سحة يف را

»مــــــا قيمة ال�سارب اإن كان يحمله رجل لي�س 

كالرجــــــال؟. على ما يبــــــدو، هكذا فكر عبد 

أي�ســــــاً من راأي ابنتها  اهلل.. اأن زوجتــــــه هي ا

�سلوى«.

تراجع يو�سف عبد اهلل اإىل الوراء قلياًل، 

ثم حّرك القلم بني اأ�سابعه، ما لبث اأن رماه 

وراق التي خط عليها الكالم اأعاله..  فوق الأ

وقال يحــــــّدث نف�سه:»لي�س هذا ما اأردت اأن 

أكتبه، لي�س هذا«. ا

كانــــــت القهوة قــــــد ابــــــرتدت يف فنجانه 

عندمــــــا رفعه اإىل فمــــــه، وارت�سف منه ر�سفة 

�سغــــــرية. و�سع الفنجان وهــــــو يتاأمل اأمامه، 

عــــــرب الواجهة الزجاجية الكبــــــرية.. ل �سيء 

يثــــــري النتباه يف �ساحة »�سعد اهلل اجلابري« 

اإنــــــا كل ما فيها ي�ستت الذهــــــن.. وقبل اأن 

أم�ســــــك بالقلم  ت�ســــــده البــــــالدة اإىل الك�سل ا

وعاود الكتابة من جديد: »عندما خرج عبد 

اهلل.. من املخفر كان الدمع قد مالأ عينيه.. 

ويف ال�ســــــارع الذي وجد نف�سه فيه، حاول اأن 

يكون طبيعياً، خوفــــــاً من اأن يراه اأحد املارة 

أ�سباب  من معارفــــــه في�ستوقفه وي�ســــــاأل عن ا

الدموع التي يف عينيــــــه؟ ي�ساأل اإن كان اأحد 

أو  مــــــا من اأقربائه، ل �سمــــــح اهلل، قد تويف، ا

مري�س يف حالــــــة خطرة، لذا.. التفت ينظر 

فيمــــــا حوله قبل اأن ميد يــــــده ليم�سح الدمع 

عــــــن عينيه بحركة �رسيعة. وهو ي�ساأل نف�سه: 

أ�سباب �ساربك  ولدك عــــــن ا »مــــــاذا �ستقول لأ

املجزوز؟ ماذا �ستخربهم، هل تقول لهم باأن 

أثنــــــاء حالقة ذقنك،  يدك قــــــد انزلقت يف ا

فاأخذت ال�سفرة جزءاً منه يف طريقها؟«.

توقف يو�ســــــف عبد اهلل عن الكتابة مرة 

اأخرى، غري را�س عما كتبه، وخا�سة الفقرة 

نــــــه يكرر فيها مــــــا كان قد كتبه  خــــــرية، لأ الأ

�سابقــــــاً. فهو يريد اأن يكتب عن اأمر مل يكتبه، 

اأمر جديد ي�سيف اإىل ما كتبه �سابقاً..

أ�سه وعــــــاود الكتابة مــــــن جديد:  هــــــز را

»عندمــــــا ت�سلل عبــــــد اهلل.. اإىل البيت. كان 

نه ت�سور التايل..  اخلوف ياأكل من عينيه، لأ
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ما اأن يدخل حتــــــى يهرع اأولده جميعاً اإليه، 

يعربون له عن قلقهم وخوفهم لغيابه الطويل. 

ولكنهم، فجاأة يت�سمرون اأمامه وهم ينظرون 

اإىل �ساربه املجــــــزوز.. لذا متنى من اهلل عز 

وجــــــل، اأن يكون البيت خالياً منهم يف حلظة 

دخوله اإليه، متنى اأن ل يكون اأحد من اأفراد 

اأ�رستــــــه يف ا�ستقباله. ثم متنــــــى من اهلل اأن 

تكون زوجــــــه فقط يف البيــــــت. كان ل يريد 

ولده اأن يروا الذل الذي هو فيه.. لأ

منيات �سعر عبد اهلل.. ب�سيء  بعد هذه الأ

من الطمئنان، ما لبث اأن ت�ساءل: »وزوجتك 

مــــــاذا �ستقول لها؟ مباذا �ستجيبها اإن �ساألتك 

من جــــــز �ساربك يا رجل؟ هــــــل �ستقول لها، 

اإن رجــــــال املخفــــــر يف احلارة قــــــد جزوه؟، 

ي�رس وتركــــــوا الأمين منه،  حلقــــــوا الطرف الأ

وهم ي�سحكون وي�سخرون: ها اأنت اأ�سبحت 

الرجل الذي كنت تريد اأن تكون يا هذا!«.

طفر الدمع مــــــن عينيــــــه، واأجاب بقهر 

متحدياً نف�سه: »نعم. �ساأخربها بكل التفا�سيل 

يا ابن..؟«. �سكت ومل يكمل جوابه. اإنا تذكر 

كل احلكايــــــات التي حتدث بها عن الرجولة 

على مدى �سنــــــوات زواجهما، هل �سيخربها 

باأنه مل يعد رجاًل؟ 

أمــــــام وجهه كاأنه  ه�س عبــــــد اهلل.. يده ا

أو يبعد ال�سوؤال الذي طرحه  يطرد ذبابة ما، ا

علــــــى نف�سه، ل ميكن له اأن يخرب زوجته عن 

أ�سباب جز �ساربه، ل ميكن..  ا

م�سح بطرف كفه الدموع التي كانت قد 

طفرت مــــــن عينيه وهو يتذكــــــر يوم اأخربته 

زوجته عن تاأثرها وغ�سبها عما اأخربتها به 

أ�سه بعد  اإحدى اجلارات.. اإن زوجها اأطرق را

اأن بهدلــــــه رجال املخفــــــر، ومل ينبث بحرف، 

وهم ي�ستمونه وي�سبونه بعر�سه و�رسفه!.

يذكــــــر عبد اهلل.. عندمــــــا انتهت زوجته 

من كالمها كيف دار حول نف�سه غا�سباً وهو 

ي�ساألهــــــا باحتجاج: »اأحقــــــاً مل ينب�س بحرف. 

كيف �سمــــــح لهم بذلك؟«. ثم قــــــال �ساخراً: 

أكــــــد: لو مل يكن جباناً  نه جبان؟ ثم ا »رمبــــــا لأ

ملا �سكت لهم. ولكــــــن، قال لزوجته، يبدو اأن 

زوج اجلارة هذه، لي�س رجاًل، ل يحمل �سارباً 

علــــــى وجهه، لــــــو كان كذلك ملــــــا �سكت لهم. 

لــــــكان«.. ويذكر عبد اهلل.. اأنه حتدث كثرياً 

لزوجته عن �ــــــرسورة عدم ال�سكوت عن مثل 

ن�سان، خا�سة اإن  مر، يجب علــــــى الإ هذه الأ

كان رجاًل اأن يدافع عن كرامته، حتى لو دفع 

يف �سبيل ذلك حياته..

ما زال يذكر اأي�ساً كيف اأن اأحد الرجال 

يف ال�سوق، وهــــــو بائع خ�ــــــرسة، تعر�س اإىل 

ال�رسب ال�سديد، فلم يرد على الذين �رسبوه، 

أة..  اإنا امل�سكني بكى من قهره كامرا

�سحــــــك عبد اهلل.. وقــــــال لزوجته التي 

اأوردت له اخلرب: »هــــــا اأنت قلتها، لو مل يكن 

أة ملا �سكت لهم، ملا �سمح لهم اأن ي�رسبوه،  امرا



عبد اهلل..

العـــــــــــــــــــــــــــــــدد  559  ني�ســـــان  1662010

لدافع عن نف�ســــــه، ولكنه على ما يبدو لي�س 

أة ل ميكن لرجل ميلك  نه يا امــــــرا رجــــــاًل، لأ

�ساربــــــاً اأن ي�سكت يف حال العتداء عليه، ل 

أة؟«. ميكن له اأن يبكي كامرا

عندما و�سل عبــــــد اهلل.. قريباً من بيته 

توقــــــف عن ال�سري، وهو ي�ســــــاأل نف�سه: »ماذا 

ن؟ هل ميكن له اأن يرفع وجهه اأمام  يفعل الآ

زوجته وهــــــو جمزوز ال�سارب؟ كيف ميكن له 

يام اأن يرفع �سوته  يف الغد وبعده من تايل الأ

اأمامها، معلناً عــــــن رجولته؟ كيف ميكن لها 

مان واحلماية  اأن حترتمه وتعتــــــربه مالذاً لالأ

كرجل، وهو الذي مل ي�ستطع اأن يحمي �ساربه 

ألــــــن ت�سخر منه،  مــــــن عبث رجــــــال املخفر؟ ا

وتقول لــــــه: اأنت الذي اتهمــــــت النا�س باأنهم 

لي�ســــــوا رجالً، لو كانوا كذلــــــك لدافعوا عن 

أنف�سهم؟«. ا

توقــــــف يو�سف عبــــــد اهلل عــــــن الكتابة، 

وا�سرتجــــــع يف نف�سه �سورة مــــــا كتبه، ف�سعر 

ب�سيء مــــــا ناق�س فيما دّونه. �سيء ل يعرف 

كنهه! ولكنه يعرف ويقر: اإن الذي كتبه، لي�س 

أراد اأن يكتبه ويعرب  أراده، يق�سد ا هذا الذي ا

أراد..  عنه. اإنا ا

4
ارتــــــد يو�سف عبــــــد اهلل اإىل الوراء وهو 

ألقى القلم من  يحاول اأن يتنف�س بعمق بعد اأن ا

أ�سبك اأ�سابعه خلف  يــــــده جمدداً، ما لبث اأن ا

أ�سه وحدق اأمامه ب�سيء من ال�سخرية، وهو  را

يدير نظره يف �ساحة    »�سعد اهلل اجلابري« 

كاأنه يبحث عن �سيء ما.. وعندما عجز عن 

اإيجاد ذلك ال�ســــــيء، عاد واأمال جذعه فوق 

أ الكتابة من  الطاولــــــة، ثم تناول القلم ليبــــــدا

ن، رغم  جديد، ليعرب عما عجز عنه حتى الآ

حماولته الفائتة.

كتب يو�سف عبد اهلل: »قطع عبد اهلل.. 

طريقاً طوياًل ما بني خمفر احلارة وبني بيته، 

عــــــربه بني ظالل البيوت الكثيفة التي اأخفته 

عن العيون طوال الطريق«..

¥µ
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 مل تكن قرية )عنَدان( تبعد كثرياً عن حلب, حتى لَتقرب اأن تُعدَّ اليوم, مع 

انت�ش������ار العمران, من �شواحيها. ولكن رحي������ل الفتى اإليها كان م�شهوداً. كتب 

يقول, يف ما حفظ من ذكرياته فيه:

أقبلْت اأمه جتمع له حاجات من �َشَقط املتاع, وتَ�ُصّ طعاماً هياأته بيديها.  ا

ث������م ا�شتح�صوا دابة كان������ت لبع�ض رجال احلي, فحّملوه������ا هذه احلاجات, 

اأديب وناقد واأ�ستاذ جامعي �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.
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أردف������ه وراءه. فما كادا  ورك������ب قريب ل������ه, وا

يتخطيان بوابة احلي, حتى لوى الفتى عنقه 

فراأى اأمه على باب الدار مت�سح عينيها. فما 

يعرف كيف اغرورق������ت عيناه فجاأة بالدمع. 

م�سحهما يف �سم������ت, من وراء قريبه, واأخذ 

يتطلع يف وجوه معارفه من اأهل احلي, وهم 

يرونه عل������ى ظهر الدابة, يف ه������ذه ال�سورة 

الغريب������ة, كاأنه نوى اأن ي������ودع الدنيا اإىل غري 

رجعة!

أا  ث������م ملا �س������ارا يف ظاهر املدين������ة, وبدا

يقطع������ان احلقول املع�سو�سب������ة, �سمل الفتى 

اإح�سا�������س ح������اد بالغربة, فه������و مل يكن غادر 

مدينته من قبل. متنى لو اأن قريبه لوى عنق 

دابته وعاد به اإىل البيت, فقد اأفزعه الفراغ 

أ يح�سه يرتامى م������ن حوله ويَجّره  الذي ب������دا

اإلي������ه. واأح�������س قريبه مبا هو في������ه, فالتفت 

مر: يهّون عليه الأ

- هه! ما �ساء اهلل! هكذا يفعل الرجال!

ثم بداأت معامل القرية تت�سح اأمامه �سيئاً 

ف�سيئا: فراغ كب������ري تتو�سطه يف راأ�س املرتفع 

طراف  قب������اب ترابية وُخ�رضة مبع������رة يف الأ

املتباعدة.

ا�ستاأج������ر غرفة مفردة يف بع�س اأطراف 

القري������ة, قريباً من بع�س الك������روم, وجدها 

تكفيــــــه وحتفــــــظ له ما كان يرغــــــب فيه من 

الهدوء، وتبعد به عن حياة الفالحني اليومية 

يف القريــــــة. فــــــكان، يف الليــــــل، ي�سمع عواء 

ترتف له مفا�سله اأحيانــــــاً. ولكن ال�سباح 

كان م�رسقاً.

حمــــــل، يف اليوم الثــــــاين لو�سوله، مفتاح 

نه كان كبرياً، وفتح  ه يف ُزنَّاره، لأ املدر�سة، ف�سكَّ

أبواب املدر�سة، وكانت يف مدَخلها للقادم من  ا

املدينــــــة، بعد اأن يرتقي اإليهــــــا املرتفع الذي 

تقوم عليه القرية. وقد بُنيْت غرفتاها على 

امتداد واحــــــد يف�سل بينهمــــــا، عند الباب، 

فراغ �سغري ي�سع منرب املعلم، على نحٍو يجعله 

ولد يف الغرفتني، ويجعل التنقل  قريباً من الأ

بينهما �سهاًل.

ولد  لــــــالأ وىل  الأ الغرفــــــة  �ســــــت  ُخ�سِّ

ولد الذين اجتازوا  املبتدئــــــني، والثانية لــــــالأ

أخــــــذوا يقــــــروؤون الكلمات  هــــــذه املرحلة، وا

ويكتبونها يف دفاترهم. فكان ال�سبي الفتى 

وىل،  أ در�سه، عند ال�سباح يف الغرفة الأ يبــــــدا

فيُقرئ املبتدئني حرفــــــاً من احلروف يرفع 

به �سوته لريددوه وراءه، ثم يكتبه على اللوح 

املرفوع اأمامه، وياأخذ يُدخله يف كلمات �سهلة 

ولد وراءه، ليحفظوا  يرددها هو، فريددها الأ

ر�سمها وي�سلوا احلروف بع�سها ببع�س.



فق عند خط الأ

169 العـــــــــــــــــــــــــــــــدد  559  ني�ســـــان  2010

ثم ينتقل بعدها اإىل الغرفة الثانية، يتابع 

معهم قراءة الدر�س الذي و�سلوا اإليه.

مل تكن للفتــــــى معرفة باأ�سول التعليم ول 

طرائقــــــه، واإنا كان يهتدي مبــــــا تعلَّمه هو، 

يعــــــود فيه اإىل الفطرة التــــــي راآها تنوب، يف 

مثل هذه احلال، عــــــن اخلربة، دون اأن تلغي 

اإح�سا�سه باحلاجة اإليها.

وهــــــو، اإىل اليــــــوم، ل يعــــــرف مــــــا الذي 

جعــــــل »مديرية املعــــــارف« تر�ســــــى اأن تكل 

لهــــــوؤلء الفتيــــــان الذين تقدمــــــوا اإليها، اأمر 

النهو�ــــــس بهذه املهام الرتبويــــــة التي تتطلب 

ح�ســــــن التكوين ووفرة اخلــــــربة، ف�ساًل على 

ال�ستعداد لها.

ولكن الفتى، اإىل جانب هذا، مل يكن يكفُّ 

حاطة مبواد ال�سهادة  عــــــن التفكري يف اأمر الإ

الثانويــــــة، والتقدم لهــــــا، يف نهاية العام، مع 

رفاقه الذين ان�رسفوا اإىل در�سها يف املدينة، 

وخلَّفوا يف نف�سه حنيناً اإليهم، وحرية يف فهم 

ما دعاه اإىل مفارقتهم!

مل تكن الكهرباء و�سلت اإىل القرية، فكان 

أ�سعل فتيلة ال�رساج الذي  أم�ســــــى امل�ساء، ا اإذا ا

زودتــــــه به اأمه، وركــــــز قاعدته ال�سيقة على 

فتحــــــة اإبريق املاء، اإذ وجدها ت�سعها، وحمله 

اإىل جانبه، وجل�س يقــــــراأ يف الفرا�س. ونوى 

د، يف كل مقرر يقروؤه، نقاطاً ي�ساأل  اأن يحــــــدِّ

زمــــــالءه، يف ثانويتهم، اأن ينقلــــــوا اإليه �رسح 

أ�ساتذتهم لها. ا

ويُفيــــــق عند ال�سباح فيتنــــــاول كاأ�ساً من 

احلليب، وياأخذ، بعدها، �سبيله اإىل املدر�سة، 

ولد  فيفتــــــح بابهــــــا وياأخذ يرقب توافــــــد الأ

اإليهــــــا، يراهــــــم يقفون اأمامهــــــا، يف الف�ساء 

اخلــــــايل، يف �سٍف واحد، يُن�ســــــدون الن�سيد 

الوطني، ويرتاك�سون بعده اإىل مقاعدهم يف 

الغرفتني، كلٌّ يف مقعده املخ�س�س له.

كان اإح�سا�س الفتــــــى بالوحدة، مع توايل 

يــــــام، يقوى ليبلغ حــــــد الوح�سة. وكان اإذا  الأ

ألحَّ عليــــــه احلنني اإىل بيتــــــه، ارتقى مرتفعاً  ا

فق  ر�س مك�سوفاً ينب�سط عند خط الأ من الأ

اأمامــــــه، فتبــــــدو له مدينته حلــــــب حتّف بها 

أرا�ــــــس عارية تكتنفها اأحيانــــــاً بقع متفرقة  ا

من اخُل�رسة، وت�سمخ القلعة يف و�ْسطها، فما 

يعرف كيف يجمع اأمامها نف�سه. وقد يرى اأن 

يدخل �سوق القريــــــة، يغري نف�سه با�سرتجاع 

بع�س �سور ال�ســــــوق يف حيِّه الذي ن�ساأ فيه. 

وقــــــد يختار اأن يزور خمتــــــار احلي ال�سمايل 

يف القريــــــة، اأو خمتار احلــــــي اجلنوبي. وقد 

ول على قْدر من الثقافة العامة ي�سمل  كان الأ

حمفوظه من ال�سعر القدمي، يُن�سد له بع�سه 
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الفتى  فيجد  اأحياناً 

نف�سه حُمَرجاً اأمامه، 

لقلــــــة حمفوظه منه، 

وعجزه عن جماراته 

فيه.

ثم مل يجد الفتى 

بداً من �رساء دراجة 

هوائيــــــة حتمله، كل 

أ�سبــــــوع، اإىل القرية،  ا

وتعــــــود بــــــه يف اآخر 

�سبــــــوع اإىل بيتــــــه 
الأ

كانــــــت  حلــــــب.  يف 

الطريق ل تخلو من 

خطار، اإذ تقطعها ال�سيارات، يف طريقها  الأ

أو العودة منها. وكانت املرحلة  اإىل ال�سمــــــال، ا

التــــــي يتوجب عليه فيهــــــا اأن يرتقي املرتفع 

اإىل املدر�سة اأ�سعب املراحل، فكان ينزل عن 

ر�س  الدّراجــــــة ويجرها معه. فاإذا توحلت الأ

يف ال�ستاء، �سار جــــــّر الدراجة عبئاً يح�سب 

.
َ
الفتى ح�سابه اإىل اأن ينجلي

ولن. فلما اأح�سى  �سبوعان الأ م�سى الأ

أنهما عامان! ثم  أيامهما ُخيل اإليــــــه ا الفتــــــى ا

�سهر  أ ي�ساأل نف�سه: وكيف مت�سي هذه الأ بدا

أفــــــاق ذات �سبــــــاح، على طرقات  كلهــــــا؟ ثم ا

خفيفــــــة على البــــــاب، فن�سب مــــــن الفرا�س، 

أدار املفتــــــاح يف القفل ثــــــالث دورات، ومد  وا

أ�ســــــه من الباب، فطالعه وجه �سْمح يبت�سم،  را

أن�ــــــس به. فتــــــح البــــــاب، فــــــراأى اإىل جانب  ا

الرجل فتاًة مل يرها مــــــن قبل، �سمراء �سمرة 

لطيفة، وا�سعة العينني، اأرخت على �سدرها 

ْت نف�سها يف  جديلتني �سوداوين طويلتني، ولفَّ

ثــــــوب داكن اأدارت، من حوله، زناراً �َسّد على 

خ�رسها، فارتفع �سدرهــــــا على نحٍو يوحي 

با.  بقوة ال�سِّ

ما يعــــــرف الفتى كيف انفتحت يف نف�سه 

ح�سا�ــــــس بالوح�سة التي كان  فجاأة منافذ الإ
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فيها، فاأح�سَّ كاأنه حمبو�س ُفتحت له ُفر�سة يف 

ر�س، فجرى ين�ساح يف كل اتاه. وتلت  الأ

له فجاأة خ�رسة الكروم الزاهية املبلولة كاأنه 

ول مرة! انتزع عينيــــــه انتزاعاً عن  يراهــــــا لأ

الوجه اللطيف وغرزهما يف الف�ساء ليخفي 

مــــــا كان يزخــــــر فيهما من م�ساعــــــر مكبوتة 

ح�سا�س بالوحدة وفورته يف  ة الإ اأرهفتها حدَّ

هذه ال�سن.

�سمع الرجل ي�ساأله، بعد اأن �سبَّح عليه: 

- هل تريد حليباً هذا ال�سباح؟ 

َغ�ــــــسَّ بالكالم مــــــا يعرف كيــــــف يُبلغه 

حاجته اإليــــــه. وازدحمت علــــــى فمه كلمات 

متقطعة كان من الع�سري عليه اأن يجمعها يف 

أنه ا�ستطاع، يف اآخر  جملة واحدة. ويح�سب ا

مر، اأن يبلغه حاجتــــــه اإىل احلليب يف كل  الأ

آه ي�سري اإىل ابنته قائاًل:  �سباح! اإذ را

- نحــــــن جريانك، وت�ستطيع )حمامة( اأن 

حتمل اإليك احلليب كل �سباح!

اأ�سبح الفتى بعدها يق�سي اليوم كله يف 

انتظــــــار �سباح اليوم التــــــايل، ويرهف �سمعه 

لطرقة الباب املرتقبة. واأخذ يدير يف نف�سه 

حواراً يت�سور اأن يــــــدور بينه وبني )حمامة( 

ذات يوم:

- لِك اإخوة يا )حمامة(؟

- يل اأختان اأ�سغر مني.

- وما تفعلني بعد اأن توزعي احلليب؟

- اأم�سي اإىل الكرم اأعاون اأبي.

- وما عمرك؟

أربع ع�رسة. أو ا - ل اأدري، ثالث ع�رسة ا

أ�سها، وي�سبغ  يت�ســــــور هنا اأن تطــــــرق برا

اخلجــــــل خديها، وت�ــــــرسع فتحمــــــل �سطلها 

وتبتعد عن الباب!

أتون يزفر طول  ثم ا�ستحالــــــت نف�سه اإىل ا

اليوم، ويربد يف كل �سباح مرة، ثم يعود يزفر 

أ�ســــــد ممــــــا كان. واأخذْت م�ساعــــــر غام�سة  ا

لذيــــــذة ت�سيطر عليه، فيلبث ي�رسح بنظره يف 

الف�ساء، وخيالــــــه مزحوم ب�سورة )حمامة(. 

أ  وقد يطفئ ال�ــــــرساج، ويغم�س عينيه، ويبدا

يثب وراءهــــــا يف الكرم. وقد يختار اأن ي�سع 

أ�سهــــــا على كتفــــــه وياأخذ يداعــــــب �سعرها  را

امل�سفــــــور علــــــى �سدرهــــــا، وهــــــي مغم�سة 

العينني، تلتهب بحرارة اللقاء!

ثــــــم بداأت تختلط يف نف�ســــــه هذه الروؤى 

حا�سي�س، ومتتلئ بحنني غام�س ل يعرف  والأ

وجهته ول يتبني حدوده. وغابت عنه �سورة 

هل، وعادْت فان�سمت �سورة اأمه،  البلد والأ

على نحو غريب، اإىل �سورة )حمامة(! 

وقد ظــــــل، من بعد، ي�سرتجع حرارة هذه 
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الذكرى، كلما اختلجــــــت نف�سه ملوقف يراها 

تقفــــــه يف حياته ودْر�سه علــــــى ال�سواء. كاأنه 

ل يعــــــرف احلب وحده جمــــــرداً من احلنان 

مل واحلرمــــــان، ول يعــــــرف  أو الأ والعطــــــف، ا

ح�سا�س  طعم الفرحــــــة اخلال�سة من طعم الإ

أَبه:  باخلــــــوف والرتقب. وقــــــد ظل هــــــذا دا

تختلط يف نف�سه العواطف اختالطاً ي�سعب 

أ  أو قرا معه التفريق بينها، اإذا �سهد م�سهداً، ا

أو اعتادته ذكرى حَدٍث قدمي. ن�ساً، ا

ولد،  أمــــــام الأ يام، ا ا�ستعــــــاد، يف اأحد الأ

ن�سيــــــداً كان يحبــــــه للرافعــــــي، يخاطب فيه 

ل  م�ــــــرس )ا�سلمي يا م�رس اإنني الفدا..( وحوَّ

بع�سهم خطابه اإىل �سورية:

����س��ل��م��ي ����س���وري���ا �إن����ن����ي �ل���ف���د�

ي��د� �ل��دن��ي��ا  ت  م����دمَّ �إن  ي���دي  ذي 

�أب�����������دً� ل�����ن ت�����س��ت��ك��ي��ن��ي �أب��������دً�

�إن���ن���ي �أرج�������و، م���ع �ل����ي����وم، غ��د�

ومعي قلبي وروحي للجهاد

أه  أه، وقرا كتب الن�سيد على ال�سبورة، وقرا

أ يُن�ســــــده لهم ليتتبعوه  ولد معــــــه. ثم ابتدا الأ

فيــــــه. وانف�سحت اأمامه، وهــــــو يُن�سده، باحة 

املدر�ســــــة يف املدينــــــة، ورفاقــــــه م�سفوفون 

فيهــــــا، وهو اإىل جانبهم، يرفعــــــون اأ�سواتهم 

بــــــه، فاجتاحته موجة مــــــن ال�سعور باحلنني 

ه يف البعد عنهم، وم�ساركتهم ما  ح�سَّ
اإليهم، اأ

كانــــــوا فيه من حرارة الندفــــــاع اإىل الفداء، 

فاأخذ �سوته ينحب�س ويتقطع، ثم مل يدر كيف 

ت عيناه بالدموع! امتالأ

ولد عــــــن الن�سيــــــد، واأخذوا  انقطــــــع الأ

يتطلعــــــون فيه، ويتطلع بع�سهــــــم يف بع�س. 

واأح�س الفتــــــى باحلرج ال�سديــــــد، فا�ستدار 

يتطلع يف ال�سبورة، �سامتاً، ل يدري ما يقول 

أو مــــــا يفعــــــل. ثم مل يجد بداً مــــــن اأن مي�سح  ا

ولد ق�ســــــًة مل تكن كاذبة،  عينيــــــه، ويروي لالأ

ومل تكــــــن �سادقــــــة، عن زميل لــــــه، كان يغني 

الن�سيد معهم، وا�ستُ�سهد، من بعد، يف اإحدى 

املظاهرات! 

وقد ظل هــــــذا املوقف، ومــــــا اأح�سَّ من 

�سدة احلرج فيه، تعّذبــــــه ذكراه فت�سغله عن 

الدر�س، مدة طويلة.

و�سمــــــع يومــــــاً اأن نا�ساً يرتقــــــون اجلبل 

وه  املُطلَّ على القرية، يــــــزورون فيه قرباً �سمَّ

قــــــرب »النبي ِرميــــــا«. وراأى، وهــــــو يتطلَّع من 

بيه يعرفه يف  اإحــــــدى نوافذ املدر�سة، جاراً لأ

د  �سوق احلي، يف املدينــــــة، ي�سوق حماراً مدَّ

فوقــــــه �سبياً. فخرج اإليه ي�ساأله عما جاء به، 

فقال:

- جئت مع ابني املري�س، اأزور قرب »النبي 
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ِرْميا«، فقد علمــــــت اأن زيارته والقراءة على 

قربه تعينان على �سفائه!

نظــــــر الفتى اإىل الطفل املمدد على ظهر 

أنيناً خافتــــــاً. ونظر  احلمــــــار، ف�سمعه يئــــــن ا

أبيه، ويف املــــــدى الذي قطعوه اإىل  يف عيني ا

القرية، فماجْت يف نف�سه جملة من امل�ساعر 

 هذا؟ 
)1(

املت�ساربــــــة: فمن هو »النبــــــي ِرميا«

ر�س؟ وكيف  ومــــــا الذي جاء به اإىل هــــــذه الأ

داً على ظهر  أبو الطفل على حمله ممدَّ اأقدم ا

احلمار، هذه امل�سافــــــة البعيدة؟ وما جدوى 

ن عمــــــا اأقدموا عليــــــه لت�سكني  الرجــــــوع الآ

مــــــل الــــــكاذب يف ال�سفاء، بدل  أنف�سهــــــم بالأ ا

ال�سعي فيه اإىل الطبيب املخت�س؟

ق�سى الفتى ليله، مــــــن بعد، يف حماولة 

الت�رسية عن نف�ســــــه، فيما انتابه من م�ساعر 

�سى والعَجب والرف�س.       القلق والأ

 2 
يف اأول العــــــام الدرا�ســــــي التــــــايل، انتقل 

الفتــــــى اإىل )َعزاز(، يف ال�سمــــــال، وكانت له 

ٌة تزوجت من رجل منها. وكان، اإذا  فيهــــــا عمَّ

خال اإىل نف�ســــــه، تاأمل اجلبــــــل املرتفع فيها 

ثه �سيخ من  فاأح�ــــــس بحرقة �سديدة، فقد حدَّ

�سيوخهــــــا اأن �سيف الدولة اختار اأن تكون له 

فيه حامية تر�سد له منه قدوم جي�س الروم 

اإىل حلب. حتى اإذا غفلــــــوا ليلة عن ر�سده، 

اأفاق �سيف الدولة والنا�س معه يف حلب، على 

ث عنها التاريخ )351هـ(.  الكارثة التي حــــــدَّ

فكان الفتى، وهو يتاأملــــــه، يحاول اأن يختار 

فيه املكان الذي ينبغي اأن تكون احلامية قد 

�سغلتْه. فيتداركه، وهو يتتبع اأنحاءه، اأ�سف ل 

حدود له، اإذ تتتابع، يف خياله، �سور املاآ�سي 

التي �سهدتها حلب، و�سمع اأحاديثها من ذلك 

ال�سيخ.

وكان يديــــــر املدر�ســــــة التي اأحيــــــل اإليها 

ب على الفتــــــى اأن يعود اإليه يف  مديــــــٌر، توجَّ

كل مــــــا ياأتيه. وهــــــو اأمر مل يعتــــــده يف عامه 

ــــــدان(، اإذ كان فيها هو  الــــــذي ق�ساه يف )عنَ

دارة يف جمموعها.  املعلــــــم، واملدير، وهــــــو الإ

وزار يف )َعزاز( حديقــــــة جميلة، كان يهرب 

اإليها بعــــــد الن�رساف مــــــن املدر�سة، فيجد 

ن�س والعزاء وراحة الفكر. وما تزال  فيها الأ

مكنة التي اختارها منها، تتبدى له،  �سورة الأ

اإىل اليوم. 

مــــــر، اأن ي�ستقيل  آخــــــر الأ ثم قــــــرر، يف ا

مــــــن التعليم يف الريــــــف، وي�ستذكر مقررات 

ال�سهــــــادة الثانوية يف بيته. وكان هذا القرار 

يعنــــــي النقطاع التام عن العمل، اإىل الدر�س 

ال�سامــــــت. وقد كوَّن يف در�سه هذا جمموعًة 
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من امللخ�سات انتفع بها، من بعد، يف م�سائل 

كثرية كانــــــت درا�سته يف اجلامعة ترّده اإليها، 

اأحياناً، حلاجتــــــه اإىل الوقوف على اأ�سولها، 

أ�سا�ــــــس التكوين.  يف املواد التــــــي تدخل يف ا

ورمبــــــا وجــــــد يف نف�ســــــه ميــــــاًل اإىل مرافقة 

زمالئه القدامى، يف ح�سور بع�س الدرو�س 

يف ثانويتهــــــم. وكان يجــــــد يف نف�سه الرغبة 

�ساتذة  ال�سديدة يف ح�ســــــور درو�س بع�س الأ

أِلفه،  �ستاذ عمر يحيى الذي ا الكبــــــار، مثل الأ

أ�سلوبه  أُلفًة �سديدًة. وكان ي�ستطيب ا من بعد، ا

املــــــرح يف الدر�س، اإىل احلدِّ الذي يخرج فيه 

عن حــــــدود املاألوف يف خطــــــاب الطلبة، يف 

حيان! وقد يحــــــرِّف، بع�س كلمات  بع�س الأ

الدر�س، فيثري فيهم الرغبة يف ال�سحك!

ثم اأخذ الفتى يكتب يف بع�س املو�سوعات، 

مما وجد رفاقــــــه يتناولونه، ويدفع بها اإليه، 

ليتــــــوىل النظر فيها. ويعــــــدُّ الفتى بع�س ما 

وىل التي  �سمعه منه، مــــــن عوامل التكوين الأ

ما انفك يعود اإليها اليوم.

واتفــــــق له يومــــــاً، اأن راأى م�سهداً ل تربح 

أبا  ــــــه ذكراه. فقــــــد راأى ال�ساعر )عمر ا ذاكرتَ

ري�سة( يقف يف اأول الليل، على الر�سيف، يف 

�ســــــارٍع قريب من الثانوية، مع رجٍل �سمع َمن 

ي�سميه: )اإ�سعاف الن�سا�سيبي(، وِمن حولهما 

جمــــــٌع من الفتيان، بدا بينهــــــم اأحد ال�سيوخ، 

أ له بع�س  �سمعه يقول )للن�سا�سيبي(: اإنه قرا

مــــــا كان يكتبه يف جملــــــة »الر�سالة«، ويتناول 

فيــــــه بع�س م�سائــــــل اللغــــــة يف ا�ستعمالتها 

أبا ري�سة( يلحُّ على  ال�سائعة. و�سمع الفتــــــى )ا

)الن�سا�سيبــــــي(، اأن يقبل �سيافته يف بيته، اإذ 

كان )الن�سا�سيبي(، فيما عرف الفتى من بعد، 

أيام درا�سته  أ�ساتذة )اأبي ري�سة(، ا واحداً من ا

يف القد�ــــــس. وراأى الفتى )الن�سا�سيبي( ياأبى 

اأن يجمــــــع، يف جميئه اإىل حلــــــب لزيارة قرب 

)�سعد اهلل اجلابري - 1948( غر�ساً اآخر! 

اأن  و�سمع ال�سيــــــَخ ي�ســــــاأل )الن�سا�سيبي( 

يوايل الكتابة يف بع�س ال�ستعمالت اللغوية، 

أم »نيف  على مثال مقالتــــــه يف »كذا ونيف« ا

وكــــــذا«؟ فرد )الن�سا�سيبي(، على الفور، وهو 

يتطلع يف ال�سيخ:

ِعمامته ��ْرخ��ي  �ملمُ �لرجل  �أيها  يا 

هذ� زمانك، �إين قد م�سى زمني!

وظــــــل الفتى ي�ستذكر هــــــذا الرد، اإىل اأن 

عرف من اأحوال )الن�سا�سيبي( ما �سمعه من 

أ�ستاذه )اإ�سحــــــق مو�سى احل�سيني( يف معهد  ا

الدرا�ســــــات والبحوث يف القاهــــــرة، وجعله 

ر م�سلكه يف رف�ســــــه ال�ستجابة لدعوة  يقــــــدِّ

أ�سلوبه يف الرد على ال�سيخ.   اأبي ري�سة، وا
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ولكنَّ م�ساألتني كانتا ت�سغالن ذهن الفتى 

ليــــــل نهار. ورمبا طغتا على تفكريه فلم يجد 

فكاكاً عن الن�ــــــرساف اإليهما. وكان يح�سب 

أنهمــــــا م�ساألتان خمتلفتان، ثــــــم وجد ال�سلة  ا

بينهما اأعمق مما ظن.

مبجريــــــات  مت�سلــــــة  وىل:  الأ ألــــــة  امل�سا

الق�سيــــــة الفل�سطينية، فقد كانــــــت املوؤامرة 

على و�ْسك اأن ت�سل اإىل نهاياتها باتخاذ قرار 

التق�سيــــــم، والعرب يف �سورة املجتمعني على 

الت�ســــــدي له، على مــــــا كان ينتابه من حّدة 

ح�سا�س بانحــــــراف ال�سورة عن حقائقها  الإ

ر�س.  على الأ

وقد اأ�سبح، بعد زمن ق�سري، يجد نف�سه 

مثقاًل بهمِّ الق�سية اإىل حد التهاون يف در�ِس 

أ يثري يف  مواد ال�سهــــــادة الثانوية تهاونــــــاً بدا

نف�سه الريبة يف قدرته على حت�سيلها.

ألــــــة الثانية: التفكري يف اهلل: ل من  وامل�سا

حيث هو بداية كل حقيقة ونهايتها، فح�سب، 

بل من حيــــــث �سلة الكــــــون به: �سلــــــة خلٍْق 

أم �سلــــــة وجود؟ فاإن كانــــــت �سلَة خلْق، فما  ا

أيــــــن تكون نهايته منه؟  مو�سع الكون منه؟ وا

ومــــــا �سورة الفراغ الــــــذي ي�سغله هذا الكون 

قبــــــل اأن يُخلق؟ ثم كيف ينبغي اأن نتمثل، مع 

�سورة هــــــذا الفراغ ال�سامــــــل، �سورة خالقه 

الذي »لي�س كمثله �سيء«؟ 

وكان يبــــــدو مبْكــــــراً اأن تــــــدور مثل هذه 

�سئلــــــة يف ذهــــــن الفتى امل�سغــــــول بدر�س  الأ

مقــــــررات ال�سهــــــادة الثانوية. بــــــل لعله كان 

يبــــــدو مبكراً التفاته اإىل ق�سايا ميتافيزيقية 

جابة عنها ن�سجاً يف الفكر مل تبلغه  تتطلب الإ

�سنُّ الفتى، مع ما ينوء به من ثقل الهّم العام 

والهّم اخلا�س، يف وقٍت واحد! 

ثــــــم وجد الفتى الراحــــــة يف ت�سّور �سلة 

الكون بخالقه �سلة وجود، وهي ال�سلة التي 

انتهــــــت بــــــه اإىل مراجعة مــــــا كان ي�سمع َمن 

يدعوه »بوحدة الوجود«، وتتبع اأطراٍف مما 

يقولونه فيها. 

ويعرف الفتى معرفة اليقني اليوم، اأن ما 

�ساقه، من بعــــــد، اإىل الهتمام باأدب املهجر 

واأعالمــــــه، يف ر�سالتــــــه لدرجــــــة املاج�ستري، 

أ�سبابــــــه بهذه املرحلــــــة من مراحل  مت�سلــــــة ا

تكوينه الفكري اخلا�س، مما يرجو اأن يعود 

اإليه، يف مو�سعه، من تلك املراحل.

وكان اأخوه الذي يكربه �سبقه اإىل اللتحاق 

باجلامعة، منذ رحل الفتى اإىل القرية معلماً 

يف مدر�ستهــــــا. ومل يكن زاره يف دم�سق. فعزم 

جــــــازات. و�سحبه  علــــــى زيارته يف اإحدى الإ

أخــــــوه يومهــــــا اإىل زيــــــارة اإحــــــدى زميالته  ا

حياء  أحــــــد الأ يف اجلامعــــــة، وكانــــــت ت�سكن ا
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احلديثة من دم�سق. مل يكن يعرف ما يجمعه 

بها غري �سلة الزمالة، قبل اأن تت�سح له، مع 

توا�سل اأخبار اأخيه، حقائق ال�سلة العاطفية 

بينهما.

متَّت الزيــــــارة، ولقي الفتــــــى، من زميلة 

اأخيــــــه، ترحيباً �رسيعاً مل يطــــــِو ما ا�ستتبع من 

اإعجاب الفتى بها، اإذ كانت حلوة ن�رسة، قوية 

احل�سور. ثم مل يلبثوا اأن ُطرق الباب ودخلت 

مْت اإىل الفتى ب�سفتها  عليهم فتاة اأخرى ُقدِّ

أي�ساً. وقد راآها الفتى،  اأختاً لها. كانت حلوة ا

أبنَْي اخ�رساراً  أ�سد ابي�سا�ساً منها وا يومها، ا

يف العينني، واأكر امتالًء. وكانت ترخي على 

عنقها �سالً اأخ�ــــــرس. وجرى احلديث عنها، 

أنها تتهياأ، مثلــــــه، لمتحانات  ففهم الفتــــــى ا

أنها تنوي اأن تدخل كلية  ال�سهــــــادة الثانوية، وا

داب. فقرَّ يف نف�س الفتى اأن لقاءه بها قد  الآ

قــــــدار الغالبة. وزاده هذا الظن  تيء به الأ

ح�سا�س مبا ينتظر املراهق من  حــــــرارة يف الإ

قوة ال�سلة وحالوتها، يف العام املقبل.

م الفتى اإىل فحو�س ال�سهادة  فهكذا متَّ تقدُّ

أُعلن ا�سمه يف ن�رسة خا�سة ت�سم  الثانوية، وا

أ�سمــــــاء الناجحني. فهيَّاأ، من بعــــــد، اأوراقه  ا

داب من جامعة دم�سق«،  لاللتحاق »بكلية الآ

وهي اجلامعة الوحيــــــدة املق�سودة يومذاك 

يف القطر. وجمع، اإىل اللتحاق بها، انت�سابه 

ي، من بعــــــد، »كلية الرتبية« التي  اإىل مــــــا �ُسمِّ

أن�سئت لتخريج املدرِّ�سني والتحاقهم باملدار�س  ا

الثانوية، لتدارك النق�س الكبري يف اأعدادهم، 

وىل، والتعوي�ــــــس عنه،  أيــــــام ال�ستقــــــالل الأ ا

يومذاك، با�ستقدام املدر�سني، ملواد الدرا�سة 

املختلفة، من م�رس.

الهوام�ش

1- يف تاريخ اليهودية: »اإِرميا« اأحد كبار اأنبيائها )القرن ال�سابع – ال�ساد�ش من ق. م( وله، با�سمه، كتاب حزين يف املراثي 

»مراثي اإِرميا« رثى فيه �سعبه. ولكنه، يف التاريخ، هرب من قومه اإىل م�سر ومات فيها!.

¥µ
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ثمة اأعالم كثريون من اأعالم احل�ضارة العربية ُعرفوا بعاهة من العاهات 

عمى وغريهم، وهذا اأمر �ضائع،  عم�������ش والأ ع�ضى والأ الت������ي ابتُلوا بها مثل الأ

ن�ضان ب�ضفة لي�ضت عاهة، ويف الوقت نف�ضه لي�ضت  ولكن الن������ادر اأن يُعرف الإ

مي������زة امتاز بها من غريه كالنابغة مث������اًل، واإمنا هي �ضفة ي�ضرتك النا�ش فيها 

أو يُعَرف بعاهة لي�ضت فيه واإمنا هي لغريه  جميًعا كالب�رص، فيُعرف بالب�ضري. ا

ن������ه كان رفيًقا له وهي العمى، وهذا ما حدث فعاًل مع علم مهم من اأعالم  لأ

اأ�ستاذ جامعي وباحث �سوري.

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁

ò
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د. اأحمد فوزي الهيب
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أبو جعفر الغرناطي  احل�ض������ارة العربية، هو ا

اأحم������د بن يو�ضف بن مالك  الغرناطي الذي 

ندل�ضي حممد بن  كان رفيًق������ا لبن جاب������ر الأ

اأحم������د ال�رضير، فُع������رف لذل������ك بالب�ضري، 

عميني  عم������ى والب�ضري، وبالأ وُعرفا مًعا بالأ

على التغليب. فمن هما؟ وما ق�ضتهما؟

❁    ❁    ❁

أبو جعف������ر الغرناطي فه������و �ضهاب  أم������ا ا ا

الدي������ن اأحم������د ب������ن يو�ض������ف ب������ن مالك بن 

َعيْن������ي الغرناطي  حم������د الرُّ
اإ�ضماعي������ل بن اأ

أو ت�ضع و�ضبعمئة  . ولد �ضنة ثمان ا
)1(
لبريي الإ

أ فيه������ا القراءات على اأبي  يف غرناطة، فقرا

احل�ضن علي القيجاط������ي، والنحو على اأبي 

عبد اهلل حممد بن عل������ي اخلولين البريي، 

والفقه عل������ى اخلولين املذك������ور وعلى اأبي 

عب������د اهلل البّي������اين وعلى قا�ض������ي اجلماعة 

أب������ي عب������د اهلل ب������ن بك������ر، و�ضم������ع �ضحيح  ا

البخاري عل������ى القا�ضي املذك������ور، وبرع يف 

فقه املالكي������ة وغريه، وكان َديِّناً ح�ضن اخللق 

دمًثا متوا�ضًعا ح�ضن املعاملة حلو املحا�رضة 

أديًبا ماه������ًرا مقتدًرا على  عاملً������ا يف العربية ا

النظم والنرث عارف������اً بالنحو وفنون الل�ضان، 

نتاج كثري  ً ع������ن ذلك غزي������ر الإ
وكان ف�ض������ا

املوؤلفات. منها �رَضُْح بديعية رفيقه وهو �رضح 

م�سهــــــور، وا�سمه طراز احللــــــة و�سفاء الغلة، 

 ودرا�سة 
)2(

ويَُعدُّ خري مثــــــال ل�رسح البديعيات

ألفية  ا �رسح ا أي�سً أنواعهــــــا البديعية، ومنهــــــا ا ا

ابــــــن معٍط، وهو �رسح عظيم حافل، دلَّ على 

علــــــم جمٍّ واطالع كثــــــري ونظر دقيق يف اأحد 

ع�رس جملًدا بخطه املغربي اجلميل، و�سّنف 

ــــــا يف العرو�س والنحو، كما كتب ن�سخة  أي�سً ا

من البخاري يف ثالثني جملَدا ون�سخة اأخرى 

من �سحيح م�سلم.

ولــــــه ف�ساًل عن ذلك �سعــــــر كثري متفرق 

يف امل�ســــــادر املغربية وامل�رسقية قمنا بجمعه 

وتوثيقه ون�رسه. ومن هذا ال�سعر قوله يت�سوق 

 :
)3(

اإىل حمراء غرناطة

ْمرمُ َمد�معي حمُ
 )4(

ذ�بْت على �حلمر�ِء

ب���نَي ذل���َك ذ�ئ���بمُ  و�ل��ق��ل��بمُ فيما 

��ا مبمَّ ط���اَل �ملَ����َدى ب���َي ع��ن��ه��ممُ وَل��رمُ

غائبمُ طالِة  �الإ َبْعِد  ِم��ْن  ع��اَد  قْد 

وقوله عند رحيله مــــــن غرناطة واأعالم 

يك   تلــــــوح وحمائمه ت�ســــــدو على الأ
)5(

جنــــــد

:
)6(

وتنوح

وملرّ����ا وق��ف��ن��ا ل���ل���ود�ِع وق����ْد َب����َدْت

)�(
ِقباٌب بَنْجٍد قد َعَلْت َذِلَك �لو�دي

ًة ِف�سمَّ  
)�(

بيكَة �ل�سمَّ فاألفيتمُ  نظرتمُ 

هِر يف ذلك �لنادي  �ْسِن بيا�سِ �لزمَّ حِلمُ
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)9(
ها ْينمُ َ م�سمُ عاَد جلمُ ا َك�َسْتها �ل�سرّ فلمرّ

 �لبادي 
)�0(

ْك�سرِيها لها ذهًبا فاْعَجْب الإ

:
)11(

ا أي�سً وقوله ا

نمَّ ما َجَرى اهمُ نمُ َرْبٍع قْد حَمَ  حَما�سِ

ْكبمُ  مِع مَلرّا ِقيَل قْد َرَحَل �لرمَّ ِمَن �لدمَّ

هْم ْذ �َسجاين ِفر�قمُ تناق�َس حايل ممُ

عي �َسْكبمُ  عي ناٌر وِمْن �أْدممُ َفِمْن �أ�سلمُ

:
)12(

ثم قوله يف ذكر املدينة املنورة

 م���ا �أط��ي��َب��ه��ا م��ن��زاًل
)�3( ِط����ي����َب����ةمُ

��بمُ  ��يِّ ���َس��َق��ى َث���ر�ه���ا �مل���َط���رمُ �ل�����سمَّ

 ب��اأرج��اِئ��ه��ا
)�4(

ط��اب��ْت مب��ن َح������لمَّ

���بمُ  بمُ م��ن��ه��ا َع�����ْن�����رَبٌ ط���يِّ ْ ف������ال������رتُّ

عند ذكري لها
 )��(

يا ِطيَب عي�سي

�أطيبمُ  �حِلَمى  ذ�َك  يف  و�لعي�سمُ 

❁    ❁    ❁

ندل�ســــــي فهو �سم�س  أما ابــــــن جابر الأ وا

أبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن علي  الدين ا

 ال�رّسير، وهو 
ّ
ــــــي ندل�سي املَِريِّ ابن جابــــــر الأ

ــــــه و�سابقه زمناً التون�سي حممد بن  غري �َسِميِّ

آ�سي املولود يف تون�س  جابــــــر القي�سي الوادي ا

عام 673هـــــــ، اأي قبل ولدة �ساعرنا بخم�سة 

وع�رسين عاًما، واملتوفــــــى فيها عام 749هـ، 

اأي قبل وفاة من نتحدث عنه بواحد وثالثني 

عاًما.  

ــــــَد ابن جابــــــر يف مدينــــــة املَِريَّة عام  ُوِل

698هـــــــ )1298م(، ودر�س فيهــــــا واأخذ عن 

أ القراآن والنحو على عامل علوم  �سيوخها، وقرا

العربية الكبري ابن يعي�س، والفقه على حممد 

ندي، و�سمــــــع �سحيح البخاري  بن �سعيد الرُّ

علــــــى الزواوي، وغــــــدا اإماماً عاملــــــاً فا�ساًل 

ــــــًة يف النحو واللغة والبالغة،  أُّم أديباً ا بارعاً ا

له النظم والنر البديعان،اخرتع اأول بديعية 

رَيا يف  دب العربــــــي، �سّماها )احللة ال�سِّ يف الأ

مدح خري الــــــورى(، والتي ُعرفــــــت ببديعية 

:
)16(

أولها العميان، وا

مَمِ
�الأمُ َد  �َسيرّ ���ْم  ومَيِّ �ْن���ِزْل  ِبِطيَبَة 

ْ له �ملَْدَح و�نرْث �أطيَب �لَكِلِم و�ْن�رشمُ

�سطرِبٍ ْل كلمَّ ممُ و�بذْل دموَعَك و�عذمُ

و�حْلْق مَبْن �ساَر و�حَلْظ ما على �لَعَلِم

��َع��ن��ا ��يِّ �����سَ يمُ �أالرّ  �أَب�����ى  َن���ِب���يٍّ  ���َس��َن��ا 

رَتَِم ْ ٍد �سليِم �لِعْر�سِ حممُ �سليِل جَمْ

 عنها كتب كثــــــرية جليلة يف 
ً

وله ف�ســــــال

اللغة والنحو والبالغة والعرو�س، منها �رسح 

ألفية ابن مالك، ور�سالــــــة يف ال�سرية ومولد  ا

النبي )�س(، واملنحة يف اخت�سار امللحة. ثم 

له ق�سائد واأراجيز عدة يف العرو�س والنحو 

أ�سماء  بق يف ا واللغــــــة وغريها، منها و�سيلة الآ

ال�سحابة والتابعــــــني، وغاية املرام يف تثليث 
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الــــــكالم، وحليــــــة الف�سيح يف نظم 

الف�سيح، )اأي كتاب الف�سيح لثعلب( 

واملمدود،  املق�ســــــور  ومنظومة يف 

واأخــــــرى يف الظــــــاء وال�ساد، ورفع 

احلجاب عن تنبيــــــه الكتاب وغري 

 )17(
ذلك.

دب،  ولقد كان من ح�سن حظ الأ

أي�ساً اأن  ومن ح�سن حظ ابن جابر ا

أبــــــا جعفر، وكان - قي�ــــــس اهلل له ا

كما مّر من قبل- رجاًل عاملاً زامله 

طوال عمــــــره اإل قلياًل متنقاًل معه 

أ�سعاره،  من مكان اإىل مكان كتب له ا

فُحفظت من ال�سياع والن�سيان. كما 

أتوا بعدهم  ا اأُعجب معا�رسوه ومن 

من م�سارقة ومغاربة باأ�سعاره فاأودعوا كثرياً 

دب لبن حجة  منها يف كتبهم مثل خزانة الأ

احلمــــــوي ونفح الطيب للمقــــــري وغريهما. 

أبــــــو ذر عنه وعن رفيقــــــه اأبي جعفر:  وقال ا

أعلــــــم بعدهمــــــا قدم حلب مــــــن املغاربة  ول ا

. كمــــــا قــــــال �سوقــــــي �سيف عن 
)18(

مثلهمــــــا

أنه ي�ستمد من  �ساعريتــــــه: ن�سعر دائماً عنده ا

نبع فيا�ــــــس ل يتوقف ول يتقطع، بل يتدفق 

 )19(
تدفقاً غزيًرا.

وهو، ف�ساًل عن ذلــــــك، �ساعر مكر، له 

ثالثة دواوين كبــــــرية قمنا بتحقيقها ونُ�رست 

جميعها. وهي: 

�أواًل: ديو�ن �ملق�سد �ل�سالح يف مدح 

�مللك �ل�سالح

وهــــــو ديوان كامــــــل يف غر�س واحد، هو 

املــــــدح، ويف ممدوح واحد، هو امللك ال�سالح 

رتقي، كما  بن امللك املن�سور ملك ماردين الأ

ا من اأن �ساحبه ابن جابر  أي�سً تاأتي اأهميته ا

بذل ق�سارى جهده، وا�ستنفــــــر كل اإمكاناته 

وقدراته، وفّجر كل ينابيــــــع موهبته ليجعله 

أدبياً مبتكراً مل ي�سبقه اإىل �سكل بنائه  معلمــــــاً ا
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أنه قد  �ساعر مــــــن قبل، فاأخربنا يف مقدمته ا

بناه بناء هند�سياً قائماً على دوائر اخلليل بن 

اأحمد الفراهيدي العرو�سية وت�سل�سلها وما 

احتوته كل منها من بحور وت�سكيالت �سعرية 

أنه مل يــــــَدْع يف ديوانه هذا –كما  خمتلفــــــة، وا

أنواع ال�سعر اإل  قال يف مقدمته- نوعــــــاً من ا

جلبه اإليــــــه، ول حرفاً من حروف املعجم اإل 

اأودعــــــه النظَم عليِه، وقد نظم ثالث ق�سائد 

على كل حــــــرف من حروف املعجــــــم، ومّيز 

ق�سيدة واحدة منها عن مثيالتها، فجعل كل 

 الذي 
)20(

أ بحرف الروي أبياتها يبدا بيت من ا

أبياتها، وي�سمى هذا  انتهى به كلُّ بيت مــــــن ا

النوع مــــــن الق�سائد باملحبوكات، بينما ترك 

الق�سيدتني الباقيتني من كل حرف ُمطلَقتَي 

العنــــــاِن غــــــري مقيدتني بهذا اللتــــــزام. هذا 

، وما اأ�ساف 
)21(

كلــــــه ما عدا ال�ساذ واملهمــــــل

من ذلــــــك اإىل امل�ستعمــــــل، ومل يرتب ق�سائده 

على حروف املعجــــــم، واإن كان ذلك حا�ساًل 

يف �سمنــــــه، واإنــــــا رتبه على دوائــــــر ال�سعر 

اخلم�سة، ليكون اأكمَل ِبُح�سِنِه، واأغرَب ِلفِنِه، 

كما قال يف مقدمته، فا�ستوفى بحور ال�سعر 

عاري�س  م�ستعَملَهــــــا وُمهَملَهــــــا، وا�ستكمل الأ

وال�ــــــرسوب املنّوعــــــة لها، وجمع بــــــني التام 

واملجزوء من البحور، واأتى باملنهوك من ذلك 

وامل�سطور. وكان جمموع ذلك اثنني وع�رسين 

بحراً، خم�سة ع�ــــــرس م�ستعملة باتفاق، و�ستة 

مهملة باتفــــــاق، وواحد خُمتلَــــــٌف يف اإهماله 

وا�ستعمالــــــه، وت�ستمل علــــــى اجلميع خم�ُس 

 )22(
دوائر.

فاأما امل�ستعمل باتفاق، فالطويل واملديد 

وىل، والوافر والكامل  والب�سيط يف الدائرة الأ

يف الدائرة الثانية، والهزج والرجز والرمل يف 

الدائرة الثالثة، وال�رسيع واملن�رسح واخلفيف 

ــــــث يف الدائرة  وامل�ســــــارع واملقت�سب واملُجتَ

الرابعة، واملتقارب يف الدائرة اخلام�سة.

أمــــــا املُهَمل باتفاق، فبحران يف الدائرة  وا

، ولي�س يف 
)24(

، وواحــــــٌد يف الثانيــــــة
)23(

وىل الأ

، ويف 
)25(

الثالثــــــة �ســــــيء، وثالثة يف الرابعــــــة

ُمهَمل اخلام�سة خالف، وهو الق�سم املختلف 

 
)26(

يف اإهماله.

وت�ستمــــــل هــــــذه البحــــــوُر كلُّهــــــا مما هو 

م�ستعَمٌل م�سهور و�ســــــاّذ مهمل وخمتلف فيه 

علــــــى مئة �ــــــرسٍب، امل�ستعمــــــل امل�سهور منها 

ثالثــــــة و�ستون �رسباً، واملهمــــــل �ستة �رسوب، 

واملختلَف فيــــــه �ستة، وهي �رسوب املتدارك. 

وال�ساّذ ما بقــــــي منها، وهو خم�سة وع�رسون 

أبياُت هذا الكتاب خم�سة  �رسباً. وقد بلغْت ا

اآلف بيت وخم�ــــــس مئة بيت واأحداً واأربعني 
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بيتاً، ي�ستمــــــل عليها مئــــــة وخم�س وع�رسون 

)27(
ق�سيدة.

أراد ابــــــن جابر يف ديوانــــــه هذا اأن ياأتي  ا

باجلديــــــد الذي مل يُ�سبق اإليه من قبل، ويوؤكد 

هــــــذا الزعم الــــــذي ذهبنا اإليه مــــــا ختم به 

مقدمــــــة ديوانه، وهــــــو قوله: )وهكــــــذا فتّم 

هذا املجمــــــوُع نــــــادرًة يف الزمــــــاِن، وُطْرفة 

، ول اأعلم اأحداً من 
)28(

يتمناهــــــا بديع الزمان

ال�سعــــــراء �سلك هذا امل�سلــــــك يف ديوانه، ول 

أّن  جرى �سل�سال هذا املــــــورد من ل�سانه، ول ا

أّن خزانَة َمِلٍك  هّمــــــَة �ساعر انتبهْت اإليِه، ول ا

)29(
احتوت عليِه(.

أراد اأن ي�ســــــري علــــــى خطــــــى  وكاأين بــــــه ا

�سفــــــي الديــــــن احللــــــي الــــــذي جذبــــــه كرم 

راتقة وجميــــــل حفاوتهم وح�سن �سيافتهم  الأ

دب وال�سعر ورجالتهما كما  وتقديرهم لــــــالأ

دباء وال�سعراء  جذبت من قبلــــــه عدداً من الأ

يق�سدونهم ويقيمــــــون يف حا�رستهم ماردين 

يف ديار بكر التي تقع اليوم يف جنوب �رسقي 

أ�سامة بن منقذ الذي اأقام  مري ا تركيا، مثل الأ

لديهــــــم يف ح�سن كيفا قرابــــــة ع�رس �سنوات 

من عــــــام 560 حتى 569هـــــــ، ومثل ال�ساعر 

الكبــــــري �سفــــــي الدين احللي الــــــذي اأُعجب 

راتقة فغدا �ساعــــــر بالطهم، ومدحهم  به الأ

بعدد وافر من ق�سائده التي اأودعها ديوانه، 

 بديوان 
)30(

وف�ساًل عنها خ�ّس امللك املن�سور

كامل مميز خا�س به، �سماه )ُدَرُر النحور يف 

امتداح امللك املن�سور(، وهو ديوان ل يحتمل 

الزيادة والنق�سان لكونه �سم ت�سعاً وع�رسين 

ق�سيــــــدة، كل واحــــــدة منها علــــــى حرف من 

حروف العربية الت�سعة والع�رسين، وكل منها 

أ كل بيت  تتاألف من ت�سعة وع�رسين بيتاً، يبدا

منهــــــا بحرف الروي الــــــذي انتهى به، لذلك 

�ُسميت ق�سائــــــده باملحبوكات، كمــــــا �ُسّميت 

رتقيات  أي�ساً بالرو�سة لل�سبــــــب نف�سه، وبالأ ا

نها قيلت جميعهــــــا يف ممدوح واحد على  لأ

 )31(
�ساكلة �سيفيات املتنبي.

أراد اأن ي�سري على خطى �سفي  نقول: كاأنه ا

الدين احللي من جهــــــة، واأن يتحداه ويثبت 

تفوقه عليه مــــــن حيث عدد الق�سائد وعدد 

أبياتهــــــا وطريقة ترتيبها مــــــن جهة اأخرى،  ا

ف�ساًل عن نظمه على جميع حروف املعجم 

ووحــــــدة املمــــــدوح والغر�س، وهــــــي �سفات 

ا�سرتك فيهما مع �سفي الدين احللي. 

أراد اأن  أي�ســــــاً اأن ابــــــن جابــــــر ا ونعتقــــــد ا

يقــــــول ب�سكل غــــــري مبا�رس للملــــــك ال�سالح: 

أباك  اإذا كان �سفــــــي الدين احللي قد خ�ّس ا

امللــــــك املن�سور بديوان، عــــــدُد ق�سائِدِه ت�سع 
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أبياته �سبعمئــــــة وثمانية  وع�ــــــرسون، وعــــــدد ا

و�سبعون بيتاً، وجمع فيه حروف املعجم كلها. 

فاإين قد خ�س�ستك بديــــــوان م�ستقل كامل، 

يتفــــــوق على ديوان �سفــــــي الدين احللي من 

بيات، وجمعت  حيث عدد الق�سائد وعدد الأ

فيه بحور ال�سعر العربي جميعها، م�ستعَملها 

وم�سهورها، و�ساّذهــــــا ومهملها، وما اختلف 

فيه منها.

ولقد ا�ستطاع ابن جابر اأن يلتزم باملنهج 

الذي ذكره يف مقدمة ديوانه على الرغم من 

�رسامته و�سعوباته التزاماً لفتاً للنظر ماعدا 

التزامني اثنني فقط، مل يكونا تامني كاملني، 

واإنا َعراهما بع�ُس النق�س، وهما:

- مل يُــــــَوزِّع ق�سائــــــَد ديوانــــــه على جميع 

حــــــروف العربيــــــة بالت�ســــــاوي، واإنــــــا على 

اأكرها، اإذ نظــــــم ق�سيدتني فقط على روي 

الثــــــاء والذال لنــــــدرة الكلمــــــات التي تنتهي 

بهما، بينما نظم علــــــى كل من الدال والالم 

والنــــــون ع�رس ق�سائــــــد، والتزم يف كل حرف 

من احلروف الباقية مبا اأخرب به، وهو ثالث 

ق�سائد.

- مل يخ�ــــــسّ كاًل مــــــن روي التاء واخلاء 

بق�سيــــــدة حمبوكة، بينما التزم ذلك يف بقية 

مرين  حروف املعجم. ومع ذلك فاإن هذين الأ

مل يُِخال ببنائية الديوان الكلية خلاًل لفتاً.

ومــــــن درا�ستنا لهذا الديــــــوان ات�سح لنا 

اأن ابــــــن جابر قد نظمه قبــــــل نظمه لديوان 

أنه ورفيقه  الغــــــني يف مدح �سيد الكونــــــني، وا

أبو جعفر( مل يقيما اإقامة دائمة يف ماردين،  )ا

ــــــا اإقامة موؤقتة عــــــادوا بعدها اإىل حلب  واإنَّ

ال�سهباء. 

ومما ورد يف ديوان املق�سد ال�سالح على 

:
)32(

�سبيل املثال قوله يف مدح امللك ال�سالح

همُ لمُ �أنمُ �لباِع  َرْحبمُ �جَلناِب طويلمُ 

ِر ممُ ِللبذِل و�للثِم �أو للِبي�سِ و�ل�سُّ

م��ال كلُّ َجًنى رو�ٌس به ِل��َذِوي �الآ

َمِر �سِل و�لثمَّ د�ين �لقطوِف كرميمُ �الأ

ه ت�ساألمُ حنَي  ي  غ�سِ يمُ لر�جيِه  ر�ٍع 

)33(
عطي �ملاَل بالِبَدِر مَن �حلياِء ويمُ

ر�غمًة عنهمُ  �لليايل  ن���وفمُ  �أمُ ْت  دمَّ رمُ

بتِدِر �ْسِم �خَلْطِب ممُ �ْسِن ر�أٍي حِلَ بحمُ

بها حيطمُ  يمُ ر�أي��تمُ منه �سفاٍت ال 

�لِفَقِر من  نرٌث  وال  �لقو�يف  َنْظممُ 

ومل تقــــــف عناية ابن جابر يف ديوانه هذا 

آفــــــاق فن ال�سعر، مــــــن حيث م�سمونه  عند ا

و�سكلــــــه، واإنــــــا تاوزتــــــه اإىل جمال اخلط 

والفوا�ســــــل بني اجلمل ورق�ــــــس الورقة التي 

هداء وتذهيبهــــــا وتلوينها وغري  ت�سمنــــــت الإ
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ذلك مما يلفت النظــــــر. ولقد كان لهذا كله 

أثــــــره الطيب لدى امللك ال�سالح، فوهب ابن  ا

 
)34(

جابر ع�رسين األف درهم مكافاأة له.

أمــــــا املمدوح امللــــــك ال�سالح فلــــــم يَِرْد  وا

دب ودواويــــــن ال�سعــــــر والكتب  يف كتــــــب الأ

أّرخْت لهذا الع�رس ما ينفي  التاريخيــــــة التي ا

و�ْسَف ابن جابر له يف ديوانه ماعدا ما فيه 

أّكدت ما مدحه به  من مبالغات ال�سعراء، بل ا

من �سفات حميدة جليلة، مثل كتاب النجوم 

الزاهــــــرة لبن تغري بــــــردي الذي قال عنه: 

وتــــــويف )اأي يف عام 765 هـ( ال�سلطان امللك 

ال�سالــــــح.. �ساحب ماردين بهــــــا، وقد ناهز 

ال�سبعــــــني من العمر بعــــــد اأن دام يف �سلطنة 

أربعاً وخم�سني �سنة.. وكان من اأجّل  ماردين ا

أياً و�سوؤدداً  ملوك بنــــــي اأرتق حزماً وعزماً ورا

وكرماً ودهاء و�سجاعة واإقداماً، وكان يحب 

الفقهــــــاء والف�سالء واأهل اخلــــــري، وكان له 

دب، وكان يحب  ف�سل وفهم وذوق لل�سعر والأ

املديح ويجيز عليه باجلوائز ال�سنية، ول�سفي 

. ومثل ابن 
)35(

الدين احللــــــي فيه مدائــــــح..

حبيب احل�ســــــن بن عمر الذي و�سفه بقوله: 

ويف املحرم منها )اأي �سنة766هـ( ورد اخلرب 

بوفاة امللك ال�سالح �سالح بن امللك املن�سور 

غــــــازي.. �ساحب مارديــــــن، كان ملكاً جلياًل 

تام ال�سكل ح�ســــــن ال�سيا�سة م�سهوراً بالكرم، 

وكانــــــت مدته نيفــــــاً وخم�سني �سنــــــة.. وويل 

عو�ساً عنه ولده امللك املن�سور اأحمد)36(. 

ومثــــــل الرحالة ال�سهري ابن بطوطة الذي زار 

ماردين وو�سفه بقوله: هو امللك ال�سالح ابن 

آنفاً، ورث امللك  امللــــــك املن�سور الذي ذكرناه ا

أبيه وله املــــــكارم ال�سهرية. ولي�س باأر�س  عن ا

أكــــــرم منه، يق�سده  العــــــراق وال�سام وم�رس ا

ال�سعراء والفقراء، فيجزل لهم العطايا جرياً 

أبو عبيد اهلل حممد  أبيه، َق�َسَدهُ ا علــــــى �سن ا

ندل�سي الكفيف مادحاً، فاأعطاه  بن جابر الأ

ع�رسين األف درهم. وله ال�سدقات واملدار�س 

)37(
طعام الطعام. والزوايا لإ

ثانًيا: نظ���م �لعقدين يف مدح �سيد 

�لكونني

أو الغني يف مدح �سيــــــد الكونني، وي�سبه  ا

�سابقه )ديوان املق�سد ال�سالح يف مدح امللك 

ال�سالح( يف وحدة الغر�س، وهو املدح، ويف 

وحدة املمــــــدوح، فهو ديــــــوان كامل يف مدح 

الر�سول )�س( فقط، مل يُ�رسك معه اأحًدا فيه، 

أبواب، ون�ستطيع  ولقد بناه بناء هند�سًيا على ا

اأن نطلق عليه ا�سم ال�سنعة الكلية يف مقابل 

ال�سنعة اجلزئية ممثلــــــة باجلنا�س والطباق 

وغريهمــــــا، وحمل كل باب ا�ســــــم حرف من 
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حــــــروف املعجــــــم العربــــــي مت�سل�سلة بح�سب 

لفبائي، و�سمَّ كل باب منها ق�سائد  ترتيب الأ

أو قافيــــــة واحــــــدة،  عــــــدة ذات روي واحــــــد ا

ا فجعــــــل قافية كلٍّ من  أي�سً ولقــــــد تفّن فيه ا

قــــــوايف الق�سائد ذات الروي الواحد خمتلفة 

احلــــــركات، فجاء حرف الــــــروي الواحد يف 

ــــــا، ويف بع�سها مرفوًعا، ويف  بع�سها من�سوًب

بع�سها جمروًرا، ويف بع�سها �ساكًنا، وف�ساًل 

أنواًعا اأخرى  عن ذلك جند يف هذه الق�سائد ا

من ال�سنعة كاجلنا�س والطباق وغريهما مما 

يحتاج اإىل بحث م�ستقل. 

ولعل اأهم ما مييز هذا الديوان ق�سيدة 

نَّ 
أ املق�ســــــورة الفريدة، وهي مق�ســــــورة، اأي ا

لــــــف املق�سورة، مــــــن ال�رسب  رويهــــــا هو الأ

ول مــــــن الرجز، جرى فيها ابن جابر على  الأ

أنه التزم  ، وزاد عليه ا
)38(

مق�سورة ابن دريــــــد

أبيات منها  فيهــــــا قبل الروي يف كل ع�ــــــرسة ا

حرًفا من حــــــروف العربية كلها على ترتيب 

:
)40(

. ومنها
)39(

املغاربة

بدْت  �سماًء قد  �ْسَل  �لرُّ �إْن حت�سِب 

����همُ يف �أف���ِق���ه���ا جن����ممُ َه����َدى ف����اإنمَّ

ف��ل��ٍك يف  �أجن����ًم����ا  ي���ك���ون���و�  و�إْن 

�������همُ ب���ي���ن���ه���ممُ َب������������ْدٌر َب�������َد� ف�������اإنمَّ

ِظمو� نمُ م��ا  �إذ�  �ل�سلِك  و����س��ط��ةمُ 

َع��َد� �خل��ط��بمُ  �إذ�  �ل��ق��وِم  وملجاأمُ 

و�َسًنا ���وًد�  جمُ كالبدِر  ب��ْل  كالبحِر 

��ذ� َم���ِن �ج��ت��دى �أو �ق��ت��دى ف��ح��بمَّ

أنه، اأي امللك  كل مــــــا تقدم يجعلنا نعتقد ا

ال�سالح، كان جديراً بهذا الديوان الذي بذل 

ندل�سي كل ما ا�ستطاع من  فيه ابــــــن جابر الأ

جهد فني ليجعلــــــه َمْعلَماً اإبداعيــــــاً متميزاً 

بح�سب املقايي�س الفنية التي كانت �سائدة يف 

ع�رسه. 

ندل�سي.  ثالًثا: �سعر ابن جابر الأ

أ�سعاره الكثرية  وهو ديوان ثالث له، �سّم ا

دب، بعدمــــــا جمعناها  املتفرقــــــة يف كتب الأ

ووّثقناهــــــا، ونُ�رس هذا الديــــــوان عام 2007، 

لفني موزعة على  أبياته اأكر من الأ وبلغ عدد ا

161 ق�سيــــــدة ومقطوعة ف�ساًل عن م�سمط 

واحــــــد. ومنها علــــــى �سبيل املثــــــال ما ذكره 

مت�سوًقا اإىل بلدته املَِريَّة: 

�����ِة ط���امل���ا ْت ل�����ي�����اٍل ب�����امل�����ريرّ م���������ررّ

��ْي��تمُ م���ن ل��ي��ٍل ب��ه��نمَّ م���اآِرب���ا ق�����سرّ

���ا ��لمُ ع��ن تلك �ل��دي��اِر و�إنرّ ���سْ
�أ مْل 

غالبا  نْف�ٍس  لكلِّ  �لق�ساءمُ  ِعل  جمُ

❁    ❁    ❁
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أبو  ولقد �ساء القدر اأن يلتقي ابن جابر وا

ندل�س وهما يف بداية �سبابيهما،  جعفر يف الأ

فتعارفت روحاهما و�سعد كلٌّ منها ب�ساحبه 

وا�سرتاح له، فت�سادقــــــا وتاآخيا وحتاّبا حتى 

�ســــــارا روحني يف ج�ســــــد، واأح�سنا ال�سحبة 

يف احِلــــــّل والرتحــــــال، وانفــــــردا بالنزاهــــــة 

والف�سل وعلــــــّو الهمــــــة، ولتالزمهما الدائم 

عمــــــى والب�سري كما  عميني، وبالأ ُعِرفــــــا بالأ

آنًفا، وقد جمعهما، ف�ساًل عما تقدم  ذكرنــــــا ا

من �سفات، همٌة قع�ســــــاء ا�ست�سهلت �سعاب 

آنذاك، وحبٌّ كبري م�سرتك للغة  طرق ال�سفر ا

أبو جعفر  آدابها وعلومها، فقد كان ا العربية وا

دب، كما كان  �ساعــــــًرا ماهًرا عارًفا بفنون الأ

ا. أي�سً رفيقه عاملًا بالعربية �ساعًرا ا

ندل�ــــــس ميممني وجهيهما  انطلقا من الأ

داء فري�سة احلج،  نحو بيت اهلل احلــــــرام لأ

أبا حيان  فو�سال م�رس ودخال القاهرة ولقيا ا

وغريه واأفادا منه ومن غريه من علماء م�رس، 

يَا فري�ســــــة احلج، وبعــــــد ذلك ذهبا  دَّ
أ ثــــــم ا

أربعــــــني و�سبعمئة،  اإىل دم�ســــــق �سنة اإحدى وا

يَّ وابن عبــــــد الهادي وحممد بن  و�سمعا امِلزِّ

أبــــــي بكر بن اأحمد بن عبــــــد الدائم واأحمد  ا

بن علي اجلــــــزري وجماعة، ثــــــم اتها اإىل 

حلــــــب فاأقاما فيها ردًحا مــــــن الزمن، ومنها 

رحــــــال اإىل ماردين فاأقامــــــا فيها مدة، ولقد 

ذكر ابن بطوطة يف رحلته ابن جابر ومدحه 

ل�سلطانها امللك ال�سالح الذي كافاأه بع�رسين 

(، ثم رجعــــــا اإىل حلب، فاأقاما 
41(

ألــــــف درهم ا

فيهــــــا نحواً من ثالثــــــني �سنــــــة، وعلّما فيها 

آدابها  �سحيــــــح البخــــــاري وعلوم العربيــــــة وا

يف م�سجد )طغــــــرل( يف حملة باب ُقنَّ�رسين، 

والــــــذي بُني زمــــــن ملك حلب امللــــــك العزيز 

يوبي عــــــام 617هـ،  حفيد �ســــــالح الدين الأ

جلهما مب�سجد النحــــــاة، وملّا تزل  ــــــي لأ ف�ُسمِّ

آثاره حتى يومنــــــا هذا، كما حّجا  بقايــــــا من ا

منها وجــــــاورا يف احلرمني ال�رسيفني مراًرا، 

ونزل البرية �سمــــــال حلب وتقع اليوم جنوبي 

و�ســــــط تركيــــــا قريًبا من احلــــــدود ال�سورية، 

ــــــب لهمــــــا �سلطانها ما يكفيهمــــــا ليعي�سا  ورّت

عي�ســــــة كرمية، وا�ستهر ذكرهمــــــا وف�سلهما 

حتى خدمهما روؤ�ساءُ البــــــالد و�رُساةُ النا�س، 

ن�ســــــاء، واأفاد  دبــــــاءُ وكّتاُب الإ ومدُحهمــــــا الأ

منهما الطلبــــــة، و�سارا يف تلك البالد مالذاً 

أً، ف�سفاعتُهما مقبولة وكلمتُهما عالية.  وملجا

أبو جعفر  وكان ابــــــن جابر يوؤلف وينظــــــم، وا

يكتــــــب ويوؤلِّف وينظم، ومل يــــــزال هكذا حتى 

تزوج ابن جابر اآخر عمــــــره يف البرية واأقام 

أبو جعفر عزًبا، فتباعدا،  فيها، بينما بقــــــي ا
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أبو جعفر  اإذ ظــــــّل ابن جابر يف البرية، وعاد ا

أبناء حلب  يف حلــــــب يعلم طالب العلم مــــــن ا

ومن الوافدين اإليها، حتى �سار اإليه املنتهى 

يف علم النحو والبديع وال�رسف والعرو�س، 

واأفاد منــــــه كثريون، منهــــــم الربهان احللبي 

أبو املعايل ابن ع�سائر وغريهما، وبقي على  وا

ذلك العطاء يف حلب ال�سهباء وكاأنه نبع فّيا�س 

ل يعــــــرف الكلــــــل ول امللل حتــــــى توفاه اهلل 

تعاىل يف منت�سف �سهر رم�سان �سنة 779هـ، 

خري  ف�سيََّعُه رجالتهــــــا واأهلوها اإىل مثواه الأ

يف مقابــــــر ال�ساحلني مبا يليــــــق به، وكانت 

جنازته م�سهودة.

واأما رفيقه ابــــــن جابر فقد رثاه – رغم 

بُْعِدِه عنه - بق�سيدة طويلة، قاربت الثمانني 

بيًتا. عربَّ فيها عن حزنه العميق لوفاته، كما 

ا على اأن افرتاقهما كان بج�سديهما  أي�سً تدل ا

فقط، ولي�ــــــس بقلبيهما اللذين ظاّل عامرين 

وال�ســــــدق،  وال�سداقــــــة  والــــــوّد  باحلــــــب 

 :
)42(

ومطلعها

�����س��ابمُ ل��ق��د َع���زمَّ م��ف��ق��وٌد وَج����لمَّ ممُ

ْمِر �لدموِع ِخ�سابمُ  فللخدِّ من حمُ

ْبتمُ مبثلِه �أمُ�سِ ما  َلعمري  م�ساٌب 

�أمُ���س��ابمُ  ذ�َك  ب��ع��َد  فيما  �أن���ا  وال 

ومنها:

همُ �أبا جعفٍر ما ماَت َمْن عا�َس ِذْكرمُ

َك ب������اٍق مل ي���ن���ْل���همُ ذه�����ابمُ وذك���������رمُ

ني ي�سمُّ حتى  �أن�ساك  ما  ف��و�هلِل 

ت��ر�بمُ �ل�رشيِح  بطن  يف  كمثِلَك 

َب رحمٍة  ذ�ك �لقرَب �سيِّ
مُ
�سقى �هلل

ثو�بمُ �جل��الل  ذي  ها من  يخالطمُ

نف الذكر  وعلى الرغم من افرتاقهما الآ

أُعجــــــب ال�سخــــــاوي ب�سحبتهما التي  فقــــــد ا

ا�ستمــــــرت اأكر من ن�سف قرن ِحالًّ وِترحاًل 

ة هذين  ُُخوَّ
أ اإعجاًبا �سديًدا عرّب عنه بقوله: وا

ال�سيخني واحتادهما واتفاقهما يف الأخالق 

أ�سمع  أَر مثلهــــــا ومل ا فعــــــال، مل ا قــــــوال والأ والأ

بذلك، اإذ ل ميلك اأحدهما دون اأخيه �سيًئا، 

ول يتخ�س�ــــــس عنه ب�سيء مــــــن اأمور الدنيا، 

، ول يلب�ــــــس اأحدهما غري ملب�س  قــــــلَّ اأو جلَّ

خر.. ويــــــاأكالن جميعاً ويرقــــــدان جميعاً  الآ

يف بيــــــت واحــــــد، واأعر�سا معاً عــــــن التزوج 

والت�رّسي رغبة يف دوام ال�سحبة، وخوفاً من 

أ�سباب الفرقة،.. ويف بالدهما كانا كذلك ل  ا

أنهما  �سياء ا أ�ســــــاًل.. ومن اأعجب الأ يفرتقان ا

 .
)43(

كانا مير�سان جميعاً وي�سّحان جميعاً

واحلق اأن كالًّ من ابن جابر واأبي جعفر 
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يُعدُّ علًما مهًما من اأعالم احل�سارة العربية 

�سالمية التي مل يعــــــرف رجالتها احلدود  الإ

امل�سطنعــــــة التي نعرفها اليوم بني اأقطارها، 

واإنــــــا عرفــــــوا اأن البالد واحــــــدة واإن تعدد 

ملوكها ودولها، وحققوا ذلك بالقول والفعل 

مًعا.

عام 274/1، واإعام النباء بتاريخ حلب ال�س��هباء  اأفدن��ا يف كتابة ترجمته من م�س��ادر  ومراجع عدة. اأهمها: الأ  -1

)ط2( 5/ 73، واإنباء الُغْمر باأنباء الع�سر 181/1، وبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة. 403/1، والتحفة اللطيفة 

رَيا يف مدح خري الورى 19، والدرر الكامنة340/1،  يف تاريخ املدينة ال�س��ريفة 159/1 و 423/2-424، واحللة ال�سِّ

واملنهل ال�سايف 271/2، والنجوم الزاهرة 189/11، ونفح الطيب 302/7، والوايف بالوفيات 25/6.

البديعيات: ق�س��ائد ميمية على البحر الب�س��يط يف مدح الر�سول )�ش( وي�س��مُّ كل بيت منها نوًعا اأو اأكرث من اأنواع   -2

الباغة.

نفح الطيب حت عبا�ش، 374/7.  -3

ق�سر احلمراء ال�سهري يف غرناطة.  -4

رب�ش خارج غرناطة. )رحلة ابن بطوطة 391(.  -5

نفح الطيب حت عبا�ش، 678/2.  -6

يف اإعام النباء: قباب ربا جند على ذلك الوادي.  -7

جبل خارج غرناطة )نفح الطيب حت عبا�ش، 678/2، ورحلة ابن بطوطة 391(  -8

الف�سة.  -9

قدمون يزعمون اأنها حتول املعدن الرخي�ش اإىل ذهب، و�سراب يف زعمهم يطيل احلياة. 10- مادة مركبة كان الأ

11- نفح الطيب حت عبا�ش 90/1، واملنهل ال�سايف 2 /271، واإعام النباء 74/5. 

12- نفح الطيب حت عبا�ش677/2، واملجموعة النبهانية 434/1.

13- ا�سم للمدينة املنورة. ولها اأ�سماء اأخرى. )الرو�ش املعطار 401(.

�سول �سلى اهلل عليه و�سلم. 
ّ
14- اأي الر

15- املجموعة النبهانية: عي�ٍش.

رَيا يف مدح خري الورى. عامل الكتب.  16- نظم العقدين 491. وحققها علي اأبو زيد يف كتاب م�ستقل. عنوانه: احلّلة ال�سِّ

بريوت ودم�سق 1985.

دب العربي املرتجم لربوكلمان، 32-31/6. 17- تاريخ الأ

18- كنوز الذهب 484/1.

ندل�ش ل�سوقي �سيف، 377. دب العربي، ق�سم الأ 19- تاريخ الأ

الهوام�ش:
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20- هو احلرف الذي ُتبنى عليه الق�سيدة..)خمت�سر القوايف لبن جني21(.

لف والياء والواو ال�س��واكن والهاء  21- الو�س��ل: ه��و احلرف امللفوظ الذي ياأتي بعد ال��روي، و يكون باأربعة اأحرف، الأ

�ساكنًة ومتحركًة.)امل�سدر ال�سابق22(.

وىل دائرة املختِلف، والثانية دائرة املوؤتلف، والثالثة دائرة املُجتَلب، والرابعة دائرة امل�ستِبه،  22- ت�سمى الدائرة العر�سية الأ

واخلام�س��ة دائرة املتفق. )ُتنظر درا�س��تنا للدوائر العرو�س��ية يف مقدمة كتاب العرو�ش لبن جني الذي حققناه 33-

 .)52

23- هما امل�ستطيل واملمتد. وثمة بحر مهمل ثالث ميكن فكه من هذه الدائرة، مل ي�سر اإليه اأحد من العرو�سيني من قبل، 

وهو عك�ش الب�س��يط، اكت�س��فناه و�سميناه البحر املنب�سط. )ُينظر كتابنا اإيقاع ال�س��عر العربي من الدائرة اإىل احلرف، 

درا�سة يف فل�سفة العرو�ش �ش189(.

24- هو البحر املتوفر.

25- هي املتئد واملن�سرد واملّطرد.

26- هو املتدارك عند من عّده مهمًا.

27- انظر مقدمة ابن جابر لديوانه هذا.

28- اأي بديع الزمان )358- 398ه� = 969- 1008م( اأحمد بن احل�سني بن يحيى الهمذاين، اأبو الف�سل: اأحد اأئمة 

الكتاب. له مقاماته ال�س��هرية، اأخذ احلريري اأ�س��لوب مقاماته عنها.ولد يف همذان وتويف يف هراة. كان قوي احلافظة 

ي�سرب املثل بحفظه. ويذكر اأن اأكرث مقاماته ارجتال، واأنه كان رمبا يكتب الكتاب مبتدئا باآخر �سطوره ثم هلم جرا اإىل 

عام 115/1( عيان 1: 127، والأ ول فيخرجه ول عيب فيه. )وفيات الأ ال�سطر الأ

29- مقدمة الديوان.

ندل�سي يف ديوان املق�سد ال�سالح الذي بني اأيدينا. 30- وهو والد ال�سلطان امللك ال�سالح ممدوح ابن جابر الأ

31- ُتنظر درا�ستنا املف�سلة له يف كتابنا الت�سنع وروح الع�سر. طبع احتاد الكتاب. دم�سق 2004.

32- ديوان املق�سد ال�سالح 89 – 90.

33- ج َبْدرة، وهي كي�ش فيه األف اأو ع�سرة اآلف درهم اأو �سبعة اآلف دينار.

34- رحلة ابن بطوطة 257/1.

35- النجوم الزاهرة 86-85/11.

36- ع��ن تذكرة النبيه يف اأيام املن�س��ور وبنيه 3/ 281-282 و 2/ 48-49، وُينظر اأي�س��اً ال��درر الكامنة يف اأعيان املئة 

الثامنة 203-202/2.

37- رحل��ة ابن بطوطة 257/1-258 وانظر اأي�س��اً الق�س��ائد التي مدحه بها �س��في الدين احلل��ي يف ديوانه �ش 140-

.207

دب وال�سعر، ومق�سورته من جيد �سعره، مدح بها  زدي 223-321ه� اإمام ع�سره يف اللغة والأ 38- حممد بن احل�سن الأ

ال�ساه ابن ميكال وولديه، ويقال: اإنه اأحاط فيها باأكرث املق�سور، وعار�سها وُعني بها كثريون واأولها:

يا ظبية اأ�سبه �سيء باملها

عيان 323/4( ترعى اخُلزامى بني اأ�سجار النقا )وفيات الأ
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39- ترتيب املغاربة للحروف العربية هو: اأ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز ط ظ ك ل م ن �ش �ش ع غ �ش �ش ه� و ي.)ُينظر 

كتاب حتقيق الن�سو�ش ون�سرها 26(.

40- الغني يف مدح �سيد الكونني، 45.

41- رحلة ابن بطوطة، 139.

42- كنوز الذهب، 469/1-473 واإعام النباء)ط2( 75/5- 78 �سعر ابن جابر، 22-21.

43- التحفة اللطيفة، 424-423/2.

عام. الزركلي، دار العلم للمايني، بريوت 1984. الأ  -

اإعام النباء بتاريخ حلب ال�س��هباء )ط2(. حممد راغب الطباخ، ت�سحيح حممد كمال. دار القلم العربي. حلب.   -

1408ه� 1988م.

�س��امية.  اإنب��اء الُغْم��ر باأنب��اء الع�س��ر. ابن حجر الع�س��قاين. حت حمم��د اأحمد دهم��ان. مكتب الدرا�س��ات الإ  -

دم�سق1399ه�.

اإيقاع ال�سعر العربي من الدائرة اإىل احلرف، درا�سة يف فل�سفة العرو�ش. اأحمد فوزي الهيب. دار القلم العربي. حلب   -

.2004

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة. ال�سيوطي. حت حممد اأبو الف�سل اإبراهيم. املكتبة الع�سرية.لبنان 1964.  -

دب العربي املرتجم. بروكلمان. اإ�س��راف حممود فهمي حج��ازي. املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.  تاريخ الأ  -

م�سر1995-1993.

التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة ال�سريفة. ال�سخاوي. دار الكتب العلمية. بريوت 1414ه� 1993م.  -

مل. الكويت طبعة ثالثة با تاريخ. حتقيق الن�سو�ش ون�سرها. عبد ال�سام هارون. مكتبة الأ  -

تذكرة النبيه يف اأيام املن�سور وبنيه، ابن حبيب احل�سن بن عمر ت حممد حممد اأمني الهيئة امل�سرية العامة للكتاب   -

القاهرة 1982.

الت�سنع وروح الع�سر. اأحمد فوزي الهيب. احتاد الكتاب العرب. دم�سق 2004.  -

رَيا يف مدح خري الورى. ابن جابر. حت علي اأبو زيد. عامل الكتب. بريوت ودم�سق 1985. احللة ال�سِّ  -

الدرر الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة. ابن حجر الع�سقاين. دار اجليل. بريوت.  -

ديوان �سفي الدين احللي. دار �سادر. بريوت با تاريخ.  -

ندل�سي. دار �سعد الدين. دم�سق 2005. ديوان نظم العقدين يف مدح �سيد الكونني. ابن جابر الأ  -

رحلة ابن بطوطة دار �سادر. بريوت 1428ه� 2007م.  -

امل�صادر:
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قطار. احلمريي. حت اإح�سان عبا�ش. موؤ�س�سة نا�سر للثقافة. بريوت 1980. الرو�ش املعطار يف خرب الأ  -

ندل�سي. �سنعه اأحمد فوزي الهيب. دار �سعد الدين. دم�سق 2007. �سعر ابن جابر الأ  -

كتاب العرو�ش لبن جني. حت اأحمد فوزي الهيب. دار القلم. الكويت 1987.  -

كنوز الذهب يف تاريخ حلب. �سبط ابن العجمي. دار القلم العربي. حلب 1996.  -

املجموعة النبهانية يف املدائح النبوية. يو�سف بن اإ�سماعيل النبهاين. دار املعرفة. بريوت1394ه� 1974م.  -

خمت�سر القوايف. ابن جني. حت ح�سن �ساذيل فرهود. دار املعارف ال�سعودية. الريا�ش1977.  -

املنهل ال�س��ايف وامل�س��تويف بعد ال��وايف. ابن تغري بردي. حت حممد حمم��د اأمني. الهيئة امل�س��رية للكتاب. القاهرة   -

.1984

النجوم الزاهرة ابن تغري بردي طبعة م�سورة عن طبعة دار الكتب وزارة الثقافة م�سر.  -

ندل�ش الرطيب. املقري. حت اإح�سان عبا�ش. دار �سادر. بريوت 2004. نفح الطيب من غ�سن الأ  -

الوايف بالوفيات. ال�سفدي. دار الفكر. بريوت2005.  -

عيان. ابن خلكان. حت اإح�سان عبا�ش. دار �سادر. بريوت 1968. وفيات الأ  -

¥µ
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ْت بع�ٌض من  حني بداأت مالم������ُح القوة اجلديدة بال�صعود والتبل������ور وتََبدَّ

مالحمها و�صعاراتها.. كان يف هذه املالمح ال�صعود املعماري وروؤيٌة يف املدينة 

براج العالية اأو ح�صب امل�صطلح  اجلديدة..كان يف الوجه امل������دين اجلديد: الأ

مر وكاأنه النمط احل�صاري  ر هذا الأ مريكي )ناطحات ال�صحاب(، وقد �ُصدِّ الأ

اجلديد لتلك القوة..

اأديبة وباحثة يف الرتاث العربي.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

العمارُة حني تكوُن وطنًا

اإيقاعاُت البيئة

❁
د. بغداد عبد املنعم
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لك������نَّ هذه العمارة بوظيفتها ورمزيتها ال 

عالمي  تعنينا ب�ش������يء اإال من قبيل التلقي االإ

والنقد الثقايف، واإنَّ جذورنا املدنية العميقة 

مداد املعماري  تربر ذل������ك، خا�شًة اأن هذا االإ

بق������ي م�شتمراً بت�شعيد ن�شغ������ه اإىل ح�شورنا 

احلايل.. ولئن كانت )القوة اجلديدة( حتتاج 

اإىل �شع������ار يج�ش������د االرتفاعي������ة والف�شائية 

والنجومية..فلي�������س من مربر يجعلنا بحاجة 

اإىل ذل������ك!؟.. وهكذا فاإن ال������ذي يعنينا اأمٌر 

اآخر، هو زاويتنا يف هذه امل�شكلة احل�شارية 

اجلديدة حيث �شعدْت امل�شكلة الثقافية اإىل 

�شا�شية..  ال�شطح معربًة عن امل�شكالت االأ

يف اإ�شكالن������ا الثق������ايف الكب������ر: الغرب������ة 

والتهمي�������س والرتاجع.. هذا عل������ى م�شتوى 

خر، ويف امل�شت������وى الداخلي  الوجود م������ع االآ

البعي������د هناك الكوامن الغني������ة التاريخية.. 

ْل ليكوَن يف م�شتوى احلوار  ومعظمه������ا مل يُفعَّ

اخلارجي على نحو اأ�شيل وا�شرتاتيجي.. 

اأحُد ه������ذه املح������اور املعني������ون بتاأ�شيله 

هو )الت�شكيل الطبيع������ي للعنا�رص املعمارية( 

واإعداد الدرا�شات والتنفيذ للمواد الطبيعية 

التي دخلت يف ت�شكيل بنية املدينة املعمارية 

القدمية..

لي�شت م�شكل������ة مدينة عربية واحدة ..ف� 

لفية التي امتلكت بنية معمارية  حتى املدن الآ

بعيدة، مل ت�ستغل على ن�سيجها املعماري على 

أنه م�ساألة تاريخيــــــة و�رسعية متتلكه بقوة..  ا

حيان  بل تعاملت معه بو�سفه – يف معظم الأ

– م�ساحــــــات ا�ستثماريــــــة �سياحيــــــة اإىل حٍد 
جمحف وغري قيمي.     

يف حماولــــــة الولــــــوج اإىل طاقــــــات هــــــذه 

املدينة..ويف ت�سكالتهــــــا نبحُر.. يف مكونات 

عنا�رسهــــــا وت�سكيالتهــــــا التي بلــــــورْت هذه 

زمان..  العمــــــارة واأقامتها طــــــوال هــــــذه الأ

نة بالكوامن  وظلــــــت حتى هذه اللحظــــــة مالآ

والروؤى التي تنتظر ت�سجيلها واإعادة اإنتاجها 

املعماري ا�ستناداً اإىل تراكماتها. 

�لبيئية و�لدميومة و�حلميمية

تغــــــدو مواد البناء التي دخلت يف ت�سكيل 

العمارة العربية القدميــــــة وكيفية ت�سنيعها 

مو�سوعاً مهماً لعتبارات كثرية، لعل اأهمها 

املعرفة العميقة بطبيعة هذه املواد التاريخية 

التي متيزت بالدميومة والبيئية واحلميمية..

و�سكلــــــت اأر�ســــــاً وخلفيــــــة للوحــــــاِت الفــــــن 

�سالمي الزخرفية.. )اخل�سبيات ال�سقفية  الإ

واحلائطية -الزخارف الرخامية واملرمرية- 

آيات  اخلط العربــــــي املذهب وحمتــــــواه من ا

القراآن الكرمي واحلديث ال�رسيف وال�سعر(.. 
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وانب�سطــــــْت هذه العمارة منفتحًة على �سطح 

ر�ــــــس من�سجمًة مع معطيــــــات بيئتها التي  الأ

ولية لهذه العمــــــارة، فمن  قدمــــــْت املــــــواد الأ

�سخورها خرجْت احلجارةُ باأنواعها و�ُسِكلَْت 

منها احلجوم املختلفة باأ�سكال متنوعة، ومن 

َمْت اخل�ســــــب.. وعدا اخل�سب  أ�سجارها َقدَّ ا

أي�ساً  واحلجر واللنب واجل�س والكل�س..كان ا

القا�ساين ودهــــــان الالزورد.. وهي – تقريباً 

- املــــــواد التي �سيغــــــت منها عمــــــارة املدن 

العربية القدمية لت�سكل با�ستمرار ح�سورها 

احلايل مدر�ســــــًة معماريــــــة وثقافية مازالْت 

تقدم معطياتها غــــــري العادية وتختزن كثرياً 

�ساليب املتعلقة باأداء معماري  من الروؤى والأ

مد.. حافــــــَظ على الطبيعة  وفنــــــي طويل الأ

أنفا�سهــــــا واإمكاناتها  فدخلتــــــه بن�سيجهــــــا وا

املفتوحة.. دخلت الطبيعــــــُة اإىل املدينة عن 

أنــــــواع تربتها  طريــــــق حجارتهــــــا وخ�سبها وا

الكثرية، فكانت عمارًة �سكلْت )وطناً( مازالْت 

ن�سان ينتجها ويخرج منها..  يف حوار مــــــع الإ

ثم يُْخِرُجَها منه حتى اكتمَل البناءُ احل�ساري 

ولي�س املعماري فقط.. فكانت هذه احلوارية 

زمــــــان طويلة جديدة.. وحقاً اأن  م�ستمرة ولأ

)الطبيعَة( كانت يف البــــــدء و�سبقت الوجود 

احل�ساري مباليني ال�سنني، فيبدو اأن الزمن 

ن�ساين مل ي�سكل اإل جزءاً ب�سيطاً  احل�ساري الإ

 ُ �رسِّ نَّ الطبيعة كانت حُتَ
أ من حمور الزمن.. وا

ن�سان القادم..  موادها ومعطياتها لزمــــــن الإ

ولعمارته!

�إيقاعمُ �حلجر

قيــــــٌم كثــــــرية متَّ حتويلها تــــــاه الت�سكيل 

املعمــــــاري زمناً بعــــــد زمــــــن.. فَحَملَْت هذه 

العمارةُ قيمــــــَة  )الطبيعــــــة( ببعدين لعلهما 

يتقاطعــــــان: البعد البيئي والبعد اجلمايل .. 

ْل من تلك القيــــــم ُمْعَجَماً بَعد..، ول  ــــــكِّ مل يُ�َس

َل منها ُمتحفاً فاخراً فقط!..  أْن نُ�َسكِّ أحــــــُب ا ا

ول )حلظاٍت �سياحية( فح�سب..!

يف معظــــــم البيوت القدميــــــة.. يف هذه 

ــــــَذْت املكتبــــــُة يف حجــــــر البيت  البيــــــوت نُفِّ

ال�سميك، وا�ستَوْت يف جــــــداٍر طويٍل كامل.. 

أنها عن�رسٌ ثابت تتحرك اإليه ومنه  �سنالحظ ا

أنها عن�رسٌ من العنا�رس  الكتــــــب.. �سنالحظ ا

�سا�سيــــــة يف تكوين البيت..ومن احلجر متَّ  الأ

ت�سكيــــــل جوانب )البحــــــرة( وقاعها لتنحني 

أو  أو لتتحدب م�سكلًة دائرًة ا القطُع احلجرية ا

اهليليجاً.. قو�َس الليوان و�سدره وجوانبه.. 

�سا�سية داخل البيت..  اإ�سافة لكل العنا�رس الأ

أي�ســــــاً حيث �سكلــــــت احلجارةُ -  وخارجــــــه ا

باإعــــــدادات خا�سة -  الــــــدروَب وال�ساحات 
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والق�ساطل  ال�ُسبالن  وجدران 

وحافات اأحوا�سها.. 

قدمياً، ظلــــــت املواد التي 

خرجــــــت مــــــن بيئــــــة املــــــكان 

امل�ســــــدر الرئي�ســــــي لعمــــــارة 

احلجر  اأن  واأعتقــــــد  املدينة، 

علــــــى من  َل الن�سبــــــة الأ �ســــــكَّ

مــــــواد البنــــــاء امل�سكلــــــة لهذه 

العمارة،فقــــــد ت�سكلــــــت منــــــه 

ال�سميكــــــة  اجلــــــدران  تلــــــك 

احلمالة الداخلية واخلارجية 

�سا�سات واأحياناً ال�سقوف،  والأ

وكان اأحياناً قاعدًة ملو�سوعات 

)نق�سيــــــة( زخرفية، فثمة من 

كان يُْخِرج الــــــروَح اإىل �سطح 

احلجــــــر ويخلق منه ال�ســــــيَء اجلديَد، فينبُع 

اخلُط العربــــــي من ج�ســــــارة احلجر..وثمة 

ت�سكيالت ل يغادرها احلجُر بروحه القابعة 

يف �سالبتــــــه و�سربه فيتماوج حــــــول النافذة 

ينحني ويتقو�س ويتعــــــدد ويت�سابك ويتداخل 

ويغدو قطعاً نادرة من التيجان والدانتيال.. 

فهنا تنبثُق )النافــــــذةُ – الفتحة( من حميط 

من الت�سكيالت احلجرية.. 

دخَل احلجــــــُر يف الت�سكيل املعماري دون 

تغيري يف ن�سيجــــــه وجرى اإدخاله يف العن�رس 

أبعاد و�سطوح من�سقة ل  املعماري بو�سعه يف ا

حتتاج اإل اإىل عمليات ن�رسه وتهيئة �سطوحه.. 

وقد حظيت بع�س املدن بعمارة حجرية بديعة 

كان منها مدينة حلب التي توفر يف حميطها 

احلجــــــر. وب�سكل عام يُعتــــــرب )احلجر( مادة 

بنائيــــــة مثالية من حيــــــث الدميومة وارتفاع 

مقاومتــــــه مع مــــــرور الزمن ب�سبــــــب تعر�سه 

ألــــــوان طبيعية، منها  للهــــــواء.. كان للحجر ا

بي�س )العاجي(  كر �سيوعاً وهو الأ اللــــــوُن الأ

�سود والوردي.. وهناك حجارةٌ  �سفر والأ والأ
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بهــــــا ت�رسيبات لونيــــــة خمتلفــــــة.. دخلت يف 

ت�سكيــــــل الواجهــــــات اخلارجيــــــة والداخلية 

بي�س  �سود والأ ف�ُسِنَعْت الواجهاُت البلقاء )الأ

�سفر..(.      �سود والأ أو الأ املتناوبان ا

و)احلجر( وحــــــده يحمل كمية كبرية من 

امل�سطلحــــــات – وهــــــي باعتقــــــادي – تعترب 

تاأ�سي�ساً لتاأريخ اأ�سيل وحملي يف جمال العمارة 

) تاريــــــخ العمارة( اأو يف جمــــــال حرفة البناء 

فتدخل يف هذه احلال يف جمال )الرتاث غري 

املادي (.

)احلجــــــر(  ارتبــــــط  وتاريخيــــــاً  عمليــــــاً 

مب�سطلحات �سائعة ل �سيما يف املجال العملي 

أ مــــــن )املقلع(  والتح�ســــــريي للحجــــــارة تبدا

كا�ســــــم للمكان الذي ي�سكل م�ســــــدراً خامياً 

للحجر املنــــــوي ا�ستخدامــــــه.. و)الَطَرَقات( 

وهي ال�رسبات التي يتلقاها املقلع للح�سول 

ولية من احلجارة  علــــــى الكتل ال�سخمــــــة الأ

ا عمليــــــات حت�سري احلجر العامة )غري  مَّ
أ ..ا

الدقيقــــــة( فيطلــــــق عليها ا�ســــــم )الِهَيار( يف 

اأنحاء بالد ال�سام..  وثمة م�سطلحات اأخرى: 

القطع والن�رس وهي تتعلــــــق باحل�سول على 

أبعاد و�سطوح منا�سبة للحجارة.. ويف مدينة  ا

حلــــــب يطلق البناوؤن م�سطلح ) َقّد احلجر ( 

على عملية قطع احلجر، وتتم هذه العملية 

با�ستخــــــدام قطعتــــــني حديدتــــــني مب�سطتني 

ت�سمــــــى كل واحدة منهما )ورقة( ثم ت�ستعمل 

أداة خا�ســــــة ثقيلة وقاطعــــــة.. فكانت هناك  ا

أداتان ت�ستخدمــــــان يف )قد احلجر( الورقة  ا

واملطرقــــــة.. وكانت تتم علــــــى حجارة البناء 

عملية تالية هي )الرتبيع(.. فبعد قد احلجر 

وتهيــــــريه يجري �سبــــــط اأ�سالعــــــه وتعامده 

فرت�سم عليه ال�ستقامات املتعامدة ثم تك�رس 

القطــــــع الزائدة.. يتلو ذلك عملية النحت اأو 

 ..
)1(

التنعيــــــم لوجه احلجر ح�ســــــب املطلوب

وكان يجري اإدخالهــــــا يف ت�سكيل الواجهات 

الداخليــــــة اأو يف ت�سكيل املحاريب اأو جدران 

الق�ساطل وال�سبالن وجدران اأحوا�سها، واأما 

حجارة القناطــــــر والزخارف والنقو�س فكان 

يتم عليها اإعدادات اإ�سافية..

كانت حجارة البناء على ثالثة م�ستويات 

عداد، احلجر اخلامي الذي ي�ستعمل  من الإ

دون تربيع، واحلجر الذي تربع اأ�سالعه ويدق 

وجهــــــه جزئياً، ثم احلجر الذي يَُربَّع ويُنحت 

أو ينعــــــم باأ�ساليب خمتلفة. وي�ستخدم  وجهه ا

يف كل مراحــــــل البنــــــاء ويف كل التكوينات.. 

ون�ستطيع اأن جنــــــد احلجر بت�سكيالت كثرية 

أ بــــــاأن ل يحوز على قيم  ح�سب موقعه فيبدا

�سا�ســــــات، ثم  فنيــــــة حمــــــددة ويدخــــــل يف الأ
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أ القيمــــــة الفنية بالتبلــــــور كلما اتهنا  تبــــــدا

على.. مع اجلدران والتنوع  بالرتفاع نحو الأ

�سقف.. فاحلجر كان يَُرّو�س  الوظيفي.. ثم الأ

كي ينحنــــــي وينثني ويحتمل �رسيطــــــاً كتابياً 

باخلط الكويف.. ويحتمل فتحًة قد تكون باباً 

أو كوة دقيقة.. وكل هذه الفتحات   أو نافــــــذة ا ا

اأ�سالعها العلويــــــة )النجفات( اإما م�ستقيمة 

أو منك�ــــــرسة )مثلثيــــــة(.. وكانت  اأو منحنيــــــة ا

النجفة اأحياناً قطعة حجرية واحدة اأو قطعة 

خ�سبية واحــــــدة.. وهناك جنفات مكونة من 

عدة اأحجــــــار م�ستقيمــــــة اأو مقو�سة )ن�سف 

دائرة – مدببة – حدوة احل�سان..(.

أ�سماء ح�ســــــب موقعها  ا وكان للحجــــــارة 

فهناك )احلجر املفتاح( الذي كان ي�ستخدم 

أو اإغــــــالق القو�ــــــس احلجري  يف التختييــــــم ا

أي�ســــــاً كحامل  أو القبــــــة.. ن�ساهــــــد احلجر ا ا

لل�رسفــــــات )ظفــــــور م�ستطيلــــــة( ت�ستند على 

اجلــــــدار احلامل وتوثــــــق معــــــه.. ون�ستطيع 

م�ساهــــــدة �رسفــــــة ت�ستند اإىل قطــــــع حجرية 

قا�سية م�ستطيلة..   

فهناك جمموعة كبــــــرية من م�سطلحات 

)احلجر( يف املجــــــال العملي، ويف احلقيقة 

لي�ســــــت هــــــذه امل�سطلحات تخ�ــــــسُّ احلجَر 

وَحدهُ، بل هناك م�ستويات من امل�سطلحات 

�ساليب اخلا�سة مبواد البناء التي دخلت  والأ

يف ت�سكيل العنا�رس املعمارية قدمياً.   

�إيقاعمُ �خل�سب

نُفــــــذْت ال�سقــــــوف من اخل�ســــــب وكذلك 

خــــــرى.. فتلَك  النوافــــــذ وبع�س العنا�رس الأ

أو الدرب مل تكن  النافذةُ املطلة على ال�ساحة ا

جمــــــرُد انفتاح هند�سي حمدود، بل حملْت يف 

حيان ت�سكيــــــاًل فنياً من اخل�سب..  معظم الأ

بروحــــــه و�سخ�سيته ون�سيجــــــه وتاريخيته.. 

يتخــــــرُم اخل�ســــــُب اأي�ساً فال تنحنــــــي روُحُه 

أبــــــداً، بل كاأنها تتم�ســــــى بكربياء بني النجوم  ا

حجــــــار الكرمية  وارت�سافــــــاِت ال�سدف والأ

ن اخل�سب  املولودة يف �سالبته ويف حنوه.. ولأ

ــــــاأت به احلياةُ  خرج مــــــن اأ�سل ال�سجرة فعبَّ

بع�ــــــسَ اأ�رسارها ثم اأرواحهــــــا.. فثمة طبيعٌة 

دخلت يف ت�سكيالته.. 

وقــــــد ا�ستخــــــدم اخل�ســــــب يف ت�سقيــــــف 

خ�ســــــاب بجانب  البيــــــوت.. حيــــــُث ت�سف الأ

أو  بع�سها البع�س وغالبــــــاً ما تكون مربومة ا

جذوع �سجريــــــة وت�سمى الدعامــــــات ت�ستند 

على اجلدران وتو�سع بالتاه الق�سري ..

يف مدينــــــة حلب ا�ستُْخــــــِدَم خ�سُب احلور 

الــــــذي كان يــــــزرع يف الب�ساتــــــني املحيطــــــة 

باملدينة، وخ�سب ال�رسو الذي يتميز بجودته 
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ومتانته ودميومته ورائحته الزكية، وا�ستُخدم 

نوع اآخر مــــــن اخل�سب ي�سمــــــى )القطراين( 

من ف�سيلــــــة ال�سنوبريــــــات وكان يُجلب من 

تركيا.. فوق اجلذوع اأو اخل�سب املربوم ميد 

آخــــــر )دف اأو طبق( ُمتعامد  مقطــــــع خ�سبي ا

مع ال�سابق وتثبت معاً وتغطى بالردم ويبلط 

خري فعندئٍذ  فوقهــــــا.. فاإذا كان ال�سطــــــح الأ

يُطلى بالورقة الكل�سية العازلة ويعطى مياًل 

لت�رسيــــــف ماء املطــــــر.. وكان الت�سقيف يتم 

با�ستخــــــدام احلجر واملونــــــة بطريقة  أي�ساً  ا

العقود املقببة.. 

�إي�����ق�����اع�����اٌت �أخ�����������رى.. �ل��������الزورد 

و�لقي�ساين

وكذلك فقــــــد ا�ستخدم الكل�ــــــس والرمل 

قبية واأ�سيفت اإليها مادة  لعزل اأر�سيــــــات الأ

�سميــــــت عند اأهل ال�سنعــــــة – يف حلب مثاًل 

- )الق�رسمل(: وهــــــي تنتج عن اإحراق روث 

احليوانات والنفايــــــات يف قمني احلمامات 

العامــــــة، ثم يُخلط رماُدهــــــا بالكل�س والرمل 

وت�ســــــكل مــــــادة عازلة جيــــــدة املقاومة، وقد 

حلــــــت حملها يف الوقــــــت احلا�رس اخلر�سانة 

العادية )البيتــــــون(.. ا�ستُْخِدَم الكل�س قدمياً 

كمادة رابطة بدلً من ال�سمنت، ومتَّ ت�سكيل 

أو النحاتة  املونة مــــــن: الكل�س والطني النقي ا

)م�سحوق احلجارة(.

وظهــــــر )القا�ساين( الــــــذي اأ�سحى مادة 

بنائية تُ�ستخدم ك�سوًة للجدران واأغلب الظن 

أنهــــــا كانت تُ�سنع يف مدن بالد ال�سام، يقول  ا

الغزي يف نهــــــر الذهب: »واأما ال�سنائع التي 

فقدت يف حلب وُفِقد �ُسناُعها، فمنها �سنعة 

القا�ســــــاين الذي كان يُجعــــــل ظهارًة جلدران 

بع�ــــــس املباين العظيمــــــة كامل�ساجد والبيوت 

 ثم )دهــــــان الالزورد( حيُث كان 
)2(

الكبار«..

يتــــــم دهان البيوت بدهان الــــــالزورد واحِلّل 

أ�ســــــكال من النقو�س  الذهبــــــي على �رسوب وا

زهار، وكانــــــت هذه ال�سناعة على  و�سور الأ

تقان وذات دميومة كبرية.. فقد ذكر  غاية الإ

الغزي اأن هــــــذه املادة تبقــــــى حمافظة على 

رونقها وجمالها ولــــــو بعد مئات من ال�سنني  

».. وناهيــــــك دلياًل علــــــى اإتقانها ما تراه يف 

بع�س البيــــــوت التي م�سى على دهانها نحو 

أو اأكر فتبدو كاأنها دهنت من فرتة  مئتي �سنة ا

.
)3(

ق�سرية ملا يُ�ساهد من رونقها وبهجتها«

�أخريً�:

يقاعات القادمة من الطبيعة  اإنَّ هذه الإ

ر�س اإىل العمارة التي  اإىل العمــــــارة.. ومن الأ

اأ�سَحــــــْت )وطناً( بحكم اجلدليات التاريخية 

ن�سان والطبيعة  العميقة التي انبنت بــــــني الإ

)البيئة( والعمارة.. فظهرْت بذلك التكوينات 
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املعماريــــــة بو�سفها التج�سيــــــد النهائي لهذه 

اجلدليات فاختزنــــــْت املدينُة قامو�ساً هائاًل 

من م�ستويات اللغة وامل�سطلحات واملهارات.. 

وثمــــــة م�ستوى منها ج�سد )مهــــــارات البناء( 

أ�ساليب، وقد َعَر�َس  كاأدوات وم�سطلحات وا

مثلة قليلة من ذلــــــك.. واأعتقد اأن  املقــــــاُل لأ

هذا امل�ستوى العميق والذي مل ي�سجله )تاريخ 

العمارة( ميكن اإدراجه يف حقل )الرتاث غري 

مــــــْت اليون�سكو يف موؤمترها  املادي( فقد قدَّ

الــــــذي ُعقد عــــــام 2003 تعريفاً للرتاث غري 

ــــــَع على ذلك التعريف معظم  املادي، وقد وقَّ

الــــــدول املنتميــــــة للمنظمــــــة. ورد التعريف 

-CONF/2002-CLT الوثيقــــــة  يف 

: كان يف املو�ســــــوع العــــــام حموران 
)4(

3/203

يهمان هذا البحث: املعارف واملمار�سات ذات 

ال�سلة بالطبيعة، واملحــــــور الثاين: املهارات 

احلرفية..و�سمــــــن هذه املحــــــاور العري�سة 

وردْت تعريفــــــاٌت جزئيــــــة: نق�ــــــس اخل�ســــــب 

– املعارف واملمار�ســــــات املتوافقة مع البيئة 

– ممار�سات حماية البيئة.. 

اإنَّ اإخــــــراج مــــــا لدينا مــــــن مو�سوعات 

)الرتاث غري املادي( مما يتوافق مع تعريفات 

عها  اليوني�سكو، اأو مما قد ي�سيُف اإليها ويُو�سَّ

هو مهمــــــة ثقافية وا�سعــــــة.. وذلك من مثل 

اقــــــرتاح )مهارات مــــــواد البنــــــاء الوطنية اأو 

املحليــــــة( وتعريفهــــــا وت�سنيفهــــــا وتوثيقها، 

وخلق )برامج عمل( منا�سبة مت�سلة مبا�رسًة 

باإمكانــــــات التوثيــــــق والت�سجيــــــل املربجمــــــة 

معلوماتياً وات�سالياً. 

ظلت هذه امل�س��طلحات م�ستخدمة حتى منت�سف خم�سينيات القرن الع�سرين.. حني مت ال�ستعا�سة عنها بعمليات   -1

الن�سر الكهربائية. فهناك م�سطلحات كثرية ي�ستخدمها البناوؤون، مثًا: حجر الركة: ك�سارة احلجر اخلامية وت�ستخدم 

دوات  �سا�س��ات اأو زيادة وت�س��ويات اجلدران مع املونة واللنب والطنرب. والت�س��فيط والتجحيف.. والزملة.. والأ يف الأ

امل�س��تخدمة: ال�س��اقوف –املطرقة- الزميل – ال�س��احوطة – املطبة – الدبورة – امل�س��طرين – الزيبقية – املالج 

وتاد – الغم�ش – املداميك – ال�سوقة – القلبة – احلبة  �سا�س��ات واجلدران )الأ ..وهناك م�س��طلحات تخت�ش بالأ

واحلبتان.. 

انظر: حلب بني الهند�سة والتاريخ، اأ.د.في�سل الرفاعي. جامعة حلب – 1996. 

كتاب نهر الذهب يف تاريخ حلب. كامل الغزي، حتقيق د.�سوقي �سعث وحممود فاخوري )3اأجزاء( دار القلم العربي   -2

بحلب . 

هوام�ش:
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3-  نف�ش املرجع ال�سابق.

جاء يف التعريفات العامة لهذه الوثيقة:  -4

لتنفيذها، الازمة  �سا�سية  الأ واملهارات  بها  املقرتنة  واملعارف  فعال(  )الأ املمار�سات  جميع   •
لتنفيذها، الازمة  �سا�سية  الأ واملهارات  بها  املقرتنة  واملعارف  )الر�سوم(  الت�ساوير  جميع   •

لتنفيذها، الازمة  �سا�سية  الأ واملهارات  بها  املقرتنة  واملعارف  التعابري  جميع   •
فراد، جزءاً من اإرثها الثقايف.  والتي تعتربها املجتمعات، املجموعات، ويف بع�ش احلالت الأ

¥µ
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أ�شدها وعوثة  لعلَّ �حلديث يف �لعلم و�لثقافة من �أكرث �ملو�شوعات وعورة و�

�شابة، ذل������ك �أن هذ� �ملو�شوع  أقله������ا ن�شيباً من �جل������زم و�ل�شد�د و�دعاء �لإ و�

فاق، ثم هو �إىل ذلك مو�شوع عقالين  غو�ر مت�شع �جلو�نب ف�شيح �لآ بعي������د �لأ

ل يدرك������ه �حل�س ول حتيط به �أدو�ته م������ن نظر و�شمع ومل�س وذوق، وغاية ما 

ميك������ن �أن يبلغه فيه �لكاتب �أن يتفر�س في�ش������دق �لفر��شة و�أن يقدر فيح�شن 

�لتقدي������ر، و�إل فلي�س ثمة مو�زين حمددة نزن بها �لعلم و�لثقافة، ول مقايي�س 

كاتب �سوري.

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁

ò

اإ�ضكاالت ق�ضايا ثقافتنا املعا�رصة

❁
د. منري �سويداين
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�سادق������ة نقي�سهما بها �سع������ة وعمقا، وغاية 

ما ن�ستطي������ع اأن نفعله ه������و حماولة التقدير 

ال�سحيح والتقييم املتزن.

أو  وال نغايل اإذا قلنا اإن كل من تعلق بعلم ا

أنه يف الغاية  ا�ستغل بثقافة يحلو له اأن يزعم ا

منه ويف الذروة من اأهدافه، كلهم يعّد نف�سه 

جملياً يف امل�سم������ار وهيهات اأن ير�سى اأحد 

أو م�سلياً )وامل�سلي وامل�سلي  اأن يكون م�سلياً ا

هم������ا الثاين والثال������ث يف احللبة( كما جتيء 

خي������ل احللبة، اإال بع�ض من يغفل عن تقدير 

علم������ه ويذهل عن االعت������داد بثقافته. ولعل 

اخللي������ل بن اأحمد كان ي�س������ر اإىل ذلك حني 

أربعة: فرج������ل يدري ويدري  قال: الرج������ال ا

أنه يدري فذلك عامل فاعرفوه، ورجل يدري  ا

أنه ي������دري فذلك غافل فاأيقظوه،  وال يدري ا

أن������ه ال يدري فذلك  ورج������ل ال يدري ويدري ا

أنه  جاهل فعلموه، ورجل ال يدري وال يدري ا

ال يدري فذلك مائ������ق فاجتنبوه، واملائق هو 

حمق جداً. االأ

ربعة من  من������اط االأ ويهمنا من ه������ذه االأ

ول الذي هو الرجل العامل  الرج������ال النمط االأ

أنه يدري،  اأما الرجل  اأي الذي يدري ويدري ا

أنه يدري فهو  الغاف������ل الذي يدري وال يدري ا

قل، فلي�ض  لي�ض موج������وداً يف ع�رصنا على االأ

ثمة رجل يعلم وهــــــو يجهل حقيقة ذلك، بل 

أنه يدرى  املوجــــــود هو الذي ل يدري ويدري ا

اأي اجلاهــــــل الذي يظن نف�ســــــه عاملاً، وهذا 

النمط تاوز عنه اخلليل بن اأحمد ل�سبب ل 

أنه كثري الوجود يف ع�رسنا ونطلق  نعلمه مع ا

أو املتوهــــــم. اأقول يهمنا  عليه ا�ســــــم املغرور ا

ول الذي هو العامل الذي  ناط الأ من هذه الأ

أنه يــــــدري، ل�سبب ب�سيط هو  يــــــدري ويدري ا

أننــــــا نتحدث عن العلم والثقافة ول نتحدث  ا

عن اجلهل والغفلة، ونحن ل ننكر اأن العلماء 

موجــــــودون يف كل مــــــكان، ولكن امل�سكلة هي 

من يقي�س علم هوؤلء العلماء ومن يزن ثقافة 

هــــــوؤلء املثقفني؟.. اإذ اإن الوا�سح اأن العلماء 

لي�ســــــوا يف علمهم على م�ستوى واحد ول هم 

جميعاً مــــــن ن�سيج واحد، وبينهم من الفروق 

مــــــا بني اجلبــــــال الفارعــــــة ال�سامقــــــة التي 

تتفاوت طولً وتتباين �سموخاً و�سموقاً، ولكن 

أنه من  الفارق الكبري بينهم وبني اجلبال هو ا

امل�ستطــــــاع قيا�س ذاك التفــــــاوت على النظر 

دوات الكثرية احلديثة والقدمية التي  فثمة الأ

تعل هذا القيا�س ممكنــــــاً، ولكن ال�سعوبة 

تكمن يف حتديد فروق الرتفاع بني طبقات 

العلماء مــــــا دام هذا التحديــــــد ي�ستحيل اأن 

يكــــــون بالنظر املجــــــرد بل هــــــو يعتمد على 
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النظر العقلــــــي والتقدير والتخمني والتاأمل. 

�سكال حــــــّدة اأن ق�سد املوازنة  ومما يزيد الإ

واملفا�سلة بني العلماء ل يكون �سادقاً لوجه 

أهــــــداف واأغرا�ــــــس ومطامح  العلــــــم، فثمة ا

ل دخل لهــــــا بالعلم، ول بتقديــــــره وتقييمه، 

أ�سها احل�ســــــد والغرية واحلقد  يقف علــــــى را

والكراهيــــــة وغريهــــــا مما تختزنــــــه النف�س 

الب�رسية من حزازات وح�سا�سيات كما قالت 

الق�سيدة:

من كان يف �سدره غيظ وموجدة

�أي�����س��ت��ق��ي��م ل���ه ح��ك��م وت��ق��دي��ر؟

بها  يطري  ح��ز�ز�ت  �لنفو�س  وفى 

ح��ك��م �ل�����س��م��ري وت��ن��ه��ار �مل��ع��اي��ري

ولنفر�ــــــس اأن هــــــذه النفو�س املحكمة يف 

أقــــــدار العلماء وحتديــــــد مراتبهم قد خلت  ا

من احلزازات واحل�سا�سيات -وهو افرتا�س 

بعيــــــد- اأنظن اأن امل�سكلة تنتهي عند ذلك؟.. 

اإن امل�سكلــــــة �ستبقى قائمة ولن تنتهي، وذلك 

اأن من ال�سعب كما �سبق اأن ذكرنا �سرب العلم 

أبعاده وقيا�س درجاته والتفريق بني  وحتديد ا

نوع منه واآخر، اأو بني طالب علم واآخر، اأو بني 

دار�س واآخر، فاإن العامل ل ي�ستطيع اأن يحكم 

بني عامل وعــــــامل، وكلما ارتفعت درجات العلم 

اأ�سبــــــح من املتعذر اإجــــــراء القيا�س واملوازنة 

أكــــــر. ولهذا ال�سبب كان  أو ا بني نطني منه ا

مــــــا نلحظه من فو�ســــــى يف التقدير واإجراء 

املوازنــــــات بني واحــــــد من ال�سعــــــراء واآخر، 

والذي يطالــــــع تاريخ النحــــــاة وعلماء اللغة 

يلم�س مقدار التبايــــــن يف احلكم على العامل 

الواحــــــد والتفاوت فيه بني املبالغة يف الثناء 

زدراء، فامل�سكلة اإذن  أو الــــــذم والإ طــــــراء ا والإ

دوات والو�سائل القادرة  تكمــــــن يف و�ســــــع الأ

علــــــى قيا�س العلــــــم وحتديد م�ستــــــوى العامل 

مور يف ن�سابها ال�سحيح،  والكفيلة بو�سع الأ

ولعلَّ هذه امل�سكلة تزداد �سدًة واحتداداً كلما 

زاد علم العامل وارتفعت مكانته، عندئذ ي�سري 

ننا بحاجة عندئذ  من ال�سعب احلكم عليه لأ

اإىل مــــــن هــــــو اأعلم منه، فالــــــذي يحدث هو 

أدبه  اأن الذين ينربون للحكــــــم عليه وتقدير ا

أنا�س اأدنى منه م�ستوى واأقل منه علماً،  هــــــم ا

أو ال�ساعر الكبري يواجه اختيارين ل  فالعــــــامل ا

ثالث لهما:

أه اأقل منه  ول: اأن يكــــــون من يقــــــرا - الأ

علماً فهو ل ي�ستطيع اأن ين�سفه.

- الثــــــاين: اأن يكون نّداً لــــــه ونظرياً، ول 

ثــــــرة وحب الذات  بد حينئــــــذ اأن تتدخل الأ

فيعمالن عملهما يف نف�ســــــه ويعميان عينيه 

عن ف�سائله وحما�سنه، وهذه هي املاأ�ساة.
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اأخرى  م�سكلــــــة  وثمة 

العلم  يف  تعمــــــل  مازالت 

والثقافة، وتوؤثر يف مدى 

قبال عليهما،  طلبهما والإ

وهذه امل�سكلة هي الرتدد 

بني التخ�سي�س والتعميم 

يف العلم والثقافة اأي بني 

الخت�سا�ــــــس واجلمــــــع، 

فهــــــل املطلــــــوب منــــــا اأن 

نح�ــــــرس جهدنا يف اإتقان 

أم املطلوب هو  علم واحد ا

اجلمع بني علوم كثرية؟.. 

يقــــــول الر�ســــــايف فيمــــــا 

يقوله بهذا ال�ساأن:

�أردت جناحًا  �إن  �لعلم  �أخ�سِ يف 

مترّ �الأ �ل���ك���م���ال  �إىل  وب����ل����وغ����ًا 

يعنــــــي  الر�ســــــايف  كان  اإن  نــــــدري  ول 

مبطالبته بالخ�ساء )وهو خطاأ �سائع يق�سد 

أو التخ�س�س( النجاح املادي  به الخت�سا�س ا

أم كليهما،  أم النجاح العلمي البحت ا ال�رسف ا

فاإن كان يعنــــــي النجاح املــــــادي فهذه نظرة 

ل تعنينا هنــــــا واإن كان يعني النجاح العلمي 

البحــــــت وما ينجم عنه مــــــن كمال �سخ�سي 

نف�ســــــي فنقول: تلك وجهة نظر رمبا كان لها 

ما ي�سوغها، ومن موجبات ت�سويغها اأن احلياة 

ق�ســــــرية والعلم وا�سع فال بــــــد من الختيار 

والنتقاء اإذاً، ومو�سوع الخت�سا�س واجلمع 

مو�سوع خطري �سغل اأهل العلم والرتبية منذ 

ن، وخا�سة  القدمي، ومازال ي�سغلهم حتى الآ

حاطة بكل العلوم  أنه لي�س مــــــن امل�ستطاع الإ ا

يف عمر واحد اأو حياة واحدة.

ومن م�سكالت العلم والثقافة كيفية قيا�س 

العلــــــم نف�سه، هل يقا�س العلــــــم مبا يحفظه 
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العــــــامل اأم مبا يكتبه وينتجه؟.. فلقد لحظت 

اأن كثرياً مــــــن ال�سعراء ل يجيدون حديثاً يف 

مو�ســــــوع ول �رسحاً لدر�س ول اتقاناً لعلم بل 

أو كتابة مقالة اأو  هم يتقنون نظم ق�سيــــــدة ا

ن�سج ق�سة اأو غري ذلــــــك، ولقد قابلت كثرياً 

من �سعــــــراء الع�رس الكبــــــار وحتدثت معهم 

أنهم ل  يف مو�سوعــــــات خمتلفة فالحظــــــت ا

يجيــــــدون اخلو�ــــــس يف اأي مو�ســــــوع يقــــــال 

ألفاظ  حتى اإن بع�سهم جهــــــل تف�سري بع�س ا

ا�ستعملهــــــا يف ق�سيدة كان قد نظمها حديثاً 

خطــــــل ال�سغــــــري. وقــــــد ورد يف  يف رثــــــاء الأ

الق�سيدة البيت التايل:

ف��ط��ارح��وه و���س��اق��و� م��ن جياهره 

ج��و�ه��ره م��ن  ع��ق��دً�  ينرث  فاهتز 

ألقــــــى الق�سيدة يف  وكان ال�ساعــــــر قــــــد ا

خطــــــل ال�سغري يف  مهرجــــــان اأقيم لتاأبني الأ

بــــــريوت، وعرج على الكويــــــت يف طريقه اإىل 

دبــــــاء يف الكويت  م�ــــــرس. ويف مقر رابطة الأ

�ُسئل عــــــن معنى )جياهــــــره( التي وردت يف 

أين  أعــــــرف، ونت�ساءل هنا: ا البيــــــت، فقال ل ا

العلــــــم والثقافة؟.. وهل يكفــــــي ال�ساعر اأن 

يقول �سعراً جديداً ثم يعفي نف�سه من تبعات 

الدر�ــــــس والثقافة؟.. وتكون مهمته حم�سورة 

�سلوب، ثم يعتمد بعد  يف اأن يتقن �سياغة الأ

ذلك على نفاذ ذهنه فيقلب اإحدى مقلتيه يف 

خرى يف الــــــذرى كما يقول �سوقي،  الذّر والأ

دون اأن يعنــــــي نف�سه مبوا�سلــــــة الدر�س ول 

متابعــــــة الثقافة ول الطــــــالع على ما تود 

به املطابع املختلفة من كل طريف وعميق؟.. 

فكاأن كل همه من الثقافة هو اأن ت�سبح اللغة 

عنده ملكة ي�ستطيــــــع اأن يعرب بو�ساطتها عن 

كل خاطرة تراوده اأو فكرة تطراأ على باله.

�سكال يقودنــــــا اإىل اإ�سكال اآخر،  وهذا الإ

وهو مدى احلر�س على ال�ستفادة من علوم 

خرين، واملقدار الذي يجدر بنا اأن نختزنه  الآ

يف اأذهاننــــــا منها، فالعلوم كمــــــا نعلم كثرية 

ومرتاكمة، فهل يطلب منا اأن ن�ستخل�س منها 

مــــــا لذ وطــــــاب اأم يطلب منــــــا اأن نحيط بها 

أداة  أم نكتفي باإتقان ا اإحاطــــــة كلية �ساملة؟.. ا

التعبــــــري التي هي اللغة كمــــــا ي�سنع كثري من 

ال�سعراء ونعر�س عمــــــا تبقى؟.. ما الطريق 

�سلــــــم يف ذلك؟.. والنا�ــــــس يف ذلك ناذج  الأ

خمتلفة، فمنهم من ي�ستطيع اأن يكّر لك علوم 

خرين ولكنه ل ي�ستطيع اآن يكتب  ولني والآ الأ

أو يبدع فكرة، وهو  أو ي�ستوحي خاطرة ا أياً ا را

يف ذلك مقلد من املقلدين ي�ستطيع اأن ينقل 

من الكتب ويحــــــدث النا�س مبا ينقل، ومنهم 

مــــــن يتقن �سيئاً من العلــــــوم ب�سيء من الع�رس 
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احلــــــرج ولكنه قــــــادر على الكتابــــــة والنظم 

أنواعه. دب وا وغريهما من فنون الأ

نتاج  وب�رسب من التاأمــــــل يبدو لنا اأن الإ

دبــــــي اأكر دللــــــة على اللت�ســــــاق بالعلم  الأ

ديب يف  والثقافــــــة، بل اأكر اإيحاء بنبــــــوغ الأ

ملام بحقائق العلــــــوم ومعرفة قوانينها، بل  الإ

رمبا عــــــّد بع�سهم جمــــــرد التم�سك بحقائق 

العلــــــم �رسباً من التقليــــــد واملحاكاة ل قيمة 

له، والدليل على ذلــــــك اأن اأكر من ا�ستهروا 

يف التاريخ هم املنتجون املبدعون ل احلفاظ 

املتقنــــــون للعلوم، مــــــع وجــــــوب التذكري باأن 

دباء املنتجني ل ميكن اأن ينبتوا من فراغ،  الأ

فال بد لهم من املدار�سة واملتابعة واحلر�س 

دبية  على التح�سيــــــل، واإل فــــــاإن املوهبة الأ

قد ت�سحل وت�سمحل ول يفوز �ساحبها مبا 

يطمح اإليه من مكانة ورفعة �ساأن.

�سكالت التــــــي يواجهها الباحث  ومن الإ

يف ق�سايــــــا العلم والثقافــــــة ق�سية الدرا�سة 

أيهمــــــا اأف�سل  املنتظمــــــة وغــــــري املنتظمــــــة وا

ديب اأن يح�سل  واأجدى، وهل من �ــــــرسط الأ

أو  على ال�سهــــــادة الدرا�سية العليا )ماج�ستري ا

دكتوراه(؟. اإن دخــــــول املدار�س على خمتلف 

م�ستوياتها �رسورة من �رسورات احلياة، ولكننا 

أدباء كثريين برزوا وا�ستهروا دون  نالحظ اأن ا

اأن يح�سلــــــوا على ق�سط كبــــــري من الدرا�سة 

املنتظمة، ونذكر من هوؤلء يف اجليل املا�سي 

الرافعي وحافظ اإبراهيم واملنفلوطي والعقاد 

وغريهم. ومــــــن اجليل احلــــــايل اجلواهري 

وبــــــدوي اجلبل فلم يح�سل هــــــوؤلء اإل على 

ق�سط �سئيل مــــــن التعلم، ومع ذلك بلغوا ما 

بلغوا مــــــن ال�سهرة واملرتبة العالية، مما يدل 

على اأن الدرا�سة ال�سخ�سية امل�ستقلة اأف�سل 

واأجدى من الدرا�سة املنتظمة فاإذا اجتمعت 

الدرا�ستان فتلك الغاية التي ل غاية بعدها. 

دب والفــــــن، اأما على  هذا علــــــى م�ستوى الأ

م�ستوى العلوم والطــــــب والهند�سة فال �سك 

اأن الدرا�سة املنتظمة ل ميكن اأن يغني عنها 

�سيء، فاإذا كان من املمكن اأن ي�سبح ال�ساعر 

�ساعــــــراً بدرا�سته اخلا�سة، فمن ال�سعب ول 

نقول من امل�ستحيل اأن ي�سبح العامل عاملاً بهذه 

الطريق اأو طبيباً اأو مهند�ساً اأو غري ذلك مما 

ميّت ب�سلة اإىل الدرا�ســــــات التطبيقية التي 

ل ميكن اأن تكت�ســــــب اإل عن طريق املدر�سة 

واجلامعة، ومع ذلك فاإن حديثنا هنا يخ�س 

ديــــــب وال�ساعر ل الطبيب واملهند�س، كما  الأ

دب  اأن الثقافــــــة التي نعنيها هــــــي ثقافة الأ

واحلياة ل غريها من العلوم والثقافات.

ويدخــــــل يف م�ســــــكالت العلــــــم والثقافة 
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مو�ســــــوع القدمي واحلديــــــث، ويواجهنا بهذا 

ال�ساأن اإ�سكال لي�س من ال�سهل حله،  يكمن يف 

أحــــــد ال�سبيلني اأي اأن نختار  حماولة اختيار ا

أو نختارها من احلا�رس  ثقافتنا من تراثنــــــا ا

العتيد وميادينه الوا�سعة ال�سا�سعة؟.. ونحن 

نعلــــــم ونقــــــرُّ اأن الت�ســــــال بالــــــرتاث عن�رس 

أ�سا�سي يف تكويــــــن ثقافة الطالب والدار�س،  ا

ولكن اأيجدر بنا اأن نعتمد على الرتاث وحده 

ون�سيــــــح بوجهنا عن كل ما جــــــد من جديد 

يف دنيــــــا العلم والثقافة منــــــذ مطلع الع�رس 

ن؟.. وهل مــــــن املقبــــــول اأن تبقى  حتــــــى الآ

يام كما كان قبل  ثقافة الطالب يف هــــــذه الأ

أكــــــر؟.. واإذا اعتربنا اللغة وعاًء  أو ا مئة عام ا

جيداً لــــــكل م�سامني العلــــــم والثقافة، فهل 

يجوز اأن ناأخذ اللغة وحدها مبا تت�سمنه من 

نحو وبالغــــــة وعرو�س دون النظر اإىل علوم 

الفل�سفــــــة واملنطق وعلم النف�س ومو�سوعات 

وروبية احلديثة من ق�سة ورواية  الثقافــــــة الأ

وم�رسح، عالوة علــــــى ما يزخر به علم اللغة 

احلديــــــث وعلم النقد احلديــــــث من عنا�رس 

اجلدة والطرافة؟.. اإن مما يجعل طلبنا هذا 

أنه لي�س ثمة اأديب من  �سحيحاً ومعقولً هو ا

دبــــــاء بلغ مرتبة عالية يف عني الع�رس، ومل  الأ

أو  يعــــــرج على �سيء من هذه العلــــــوم درا�سة ا

ممار�سة اأو جمرد تاأمــــــل واإنعام نظر، ولي�س 

مهمــــــا اأن تيء هذه العلــــــوم خالل املناهج 

أو مــــــن خالل اجلهد  املدر�سيــــــة واجلامعية ا

ال�سخ�سي واملثابــــــرة الذاتية، فل�سنا نتحدث 

هنا عن مناهج الدرا�سة بل عن العوامل التي 

ديــــــب مهما كانت وباأي  ت�سارك يف تكوين الأ

�سبيل تكونت.

واحلقيقــــــة اأن احلــــــرية تتملكنــــــا ونحن 

نتاأمل واقع الثقافة املعا�رسة، فاإذا كان تعدد 

املو�سوعــــــات يــــــوؤدي اإىل انخفا�ــــــس م�ستوى 

اللغــــــة العربية عنــــــد الطالب، فــــــاإن ق�رس 

جهودنــــــا على درا�سة اللغة وحدها يوؤدي اإىل 

فقر الثقافة و�سحالــــــة امل�سمون، واملطلوب 

هو اجلمع بــــــني الثنني: اإتقان اللغة العربية 

والتوغــــــل يف الثقافة. ويبدو ممــــــا �سبق اأن 

ق�سايــــــا ثقافية كثرية ت�سغلنا ومهمات �سعبة 

تواجهنا وتيارات خمتلفة تدهمنا، وعلينا اأن 

نت�رسف بحكمة واأن نخطو بحذر، واأول ذلك 

اأن نعــــــرف مو�سع الــــــداء واأن نح�سن اختيار 

الدواء، فلقد كــــــرت اأمامنا ال�سبل وت�سّعبت 

امل�سالك، والق�سية اخلطــــــرية التي تواجهنا 

من بينها كلها اأن ن�سوغ املنهج العلمي املالئم 

ن�ســــــان العربي املعا�رس واأن نحدد ما يلزم  لالإ

لبنــــــاء ثقافته وتكوين �سخ�سيته، ول �سك اأن 

تلك ق�سية ت�ستحــــــق التاأمل والتفكري، فلي�س 

من امل�ستح�سن اأن جنعله يف حريته ري�سة يف 

مهب الرياح.
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مقدمة:

 اإ�صكالية التعاطي مع الن�������ص ال�صويف تكمن يف احلراك الرجراج للفكر 

ب������ني التوثيق املطلق للمقد�������ص يف ارتباطه بالفعل اأو عدم������ه من جهة، وبني 

احللول ال�صويف واإطالقية العقل من جهة اأخرى.

 والعم������ل على حتليل م�صمونية الن�ص ال�صويف تتطلب العمل على �صقني: 

�ص������ق نظري يبحث يف اللغة ودالالتها اجلمالية واحل�صية من جهة، وبني اللغة 

باحث من �سورية.

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁

ò
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د. اأحمد الدري�س
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ودالالته������ا �ملعرفية من جهة �أخ������رى. و�شق 

عملي يكمن يف �رضورة �أن ال يعمل على �لن�ص 

در�ك كنهه. �ل�شويف �إال �لفعل يف حر�كه الإ

❁    ❁    ❁

أ�شعد علي : يقول �لدكتور �

اأف��راح��ي آالُم  ا مل���اذا مب��و���س��ي��ق��اَك 

واأن�����������س�����اُم ب�������س���ت���ان ب���غ���ر ري����اح

فكيَف دَعوَت الغيَب ِمن غر َدعوٍة

وكيَف اأطْلَت ال�رْشب من غِر اأقداح

ًا ُمَدمجَّ احلياِة  دان��وِب  تفا�سيُل 

ُيَدغِدغُ  بال�سطاآن اأحالَم فالحي

ُمطلٌق واحَل���يُّ  ن�ساِب 
باالأ ُر  تفكِّ

يا�ساحي نوَمَك  اِب  بالوهجَّ د  ُيَجدِّ

ُمقلة ِد  اأب��ن��اِءال��ت��ج��دُّ ف��رادي�����ُس 

��������������اح مّلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّجَّ عند  بها  �سماواٌت  تطُر 

��ِة ب����ارئٍ  مَلَ���ح���ُت���َك َم���ذوب���ًا ب��ِن��يجَّ

باملَاحي ُتثبُت  ال���َع���ذراُء  ب��راءت��ُه 

ُمطَلقًا تكتُب  ل  ب��ال�����س��اّلّّّّّجَّ ك��اأن��َك 

احي )اإي�ساحي( ُع تفجَّ على تَوزِّ
وباجلَبِل االأ

اأق��ْل ومْل  اأ�سخى  فتاح  يا  دَع��وت��َك 

َمقالة ذي قولٍ  وبالقلِب ِمفتاحي

ال��ع��امل��َن بلفظةٍ  ك���المِ   ج��م��ي��ُع 

باإ�سالح والباقي يجيُء  َك..  اأحبُّ

ها �ِت ِخ�رشمُ �سنى لدى �لذمَّ َك �حلمُ م�ساحِلمُ

اح( �ح ِ)بال�سرّ اٌد كما �سئَت بالرمَّ َك وقمَّ َكليممُ

بكِ  �زَدَهْت فالكمُ باحلمُ نا �الأ ع�ساكرمُ

َم�سيئة ذي �حلرفنيِ  َي�سلممُ بالَو�ح

دً�  ر�سِ  �أوحى �أن تكوَن تَودُّ �إىل �الأ

�أف��ر�ح��ي �آالممُ  ��و���س��ي��ق��اَك  مبمُ مل���اذ� 

❁    ❁    ❁

حتليل م�سمونية �لن�س:

بالغة النهج اإرث من كنوز نهج البالغة، 

مام علي  ومقاب�سة مــــــن قطب العارفــــــني الإ

)عليه ال�سالم(�ساحب اخل�سال ال�سبع التي 

مل يحاّجــــــه فيها اأحد من قري�س ومنها العدل 

الــــــذي من �ُسعبه غو�س الفهــــــم وزهرة العلم 

وما ذاك اإل بالجتهاد يف تف�سري جمل العلم 

ورعاية زهرتــــــه وورود رو�سة احللم املو�سلة 

اإىل الراحة ب�سعــــــادة الوعي والرتقاء بوعي 

آدم الذي  ال�سعادة باملحبة درجات يف معجم ا

ليفهمه اإلمن يحبون اهلل ويحبهم. 

وخطاب احلــــــب هذا الــــــذي ي�سعنا يف 

مدارات ل حــــــدود لها هو �سياحة يف رو�سة 

ميان و�سباحــــــة يف حميط معرفة  حقائــــــق الإ

قلبيــــــة ل حدود لها مبــــــن ل حدود له. فقد 

مام علي )عليــــــه ال�سالم(: »يا  �ُسِئل حــــــرب الإ

أمــــــري املوؤمنني هل راأيت ربــــــك حني عبدته،  ا
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أره. قال  قال: ويلــــــك: ما كنت اأعبد ربــــــاً مل ا

أيته؟ قال: ويلك ل تدركه العيون يف  وكيف را

أته القلوب بحقائق  ب�سار، ولكن را م�ساهدة الإ

ميان«.  الإ

واإذا كان واقع احلوار بني طرفني يفرت�س 

حيــــــزاً مكانياً حمدوداً يف زمــــــن معلوم، فاإن 

نفــــــي الزمان واملكان من اخلطاب هذا يعني 

أنــــــه خطاب مــــــن موؤمن عــــــارف اإىل املطلق  ا

ْعلَى«)�سورةالنجم( بلغة  ُفِق اْلأَ اهلل »َوُهَو ِباْلأُ

املطلق )املحبــــــة( املف�سية اإىل �سعادة الوعي 

مبعرفة الوجــــــود من معرفة املوحد، فالكون 

كتاب اهلل والعارفون مــــــن ا�ستطاعوا قراءة 

حروفــــــه وفك رموزه. فــــــاهلل اخلفي امل�سترت 

اأحب اأن يُعرف فخلق اخللق وبه عرف ومن 

هذا الوجود ال�ساهد ل بد من اإزالة احلجب 

والتحــــــرر من عوائــــــق احلوا�ــــــس با�ستخدام 

القلب وفتح مغاليق املجهول مبفتاحه لبلوغ 

املتجلــــــي بالتجلي وبلــــــوغ ال�سعــــــادة بع�سقه 

وع�سق العاملني له.

أ�سعد علي يف ق�سيدة  خطاب الدكتــــــور ا

)اأحبــــــك( مو�سيقــــــا تاأتي على جنــــــاح ن�سمة 

ي�سوعية حتملــــــك اإىل اأقا�سي احلب الكامل 

مل، اإنها 
وتلفك ب�سعــــــادة اكت�ساف الفرح بــــــالأ

جنيل »اأحبب  نفخة املحبة التي نقروؤها يف الإ

الــــــرب اإليك من كل قلبــــــك، ومن كل عقلك 

ن اهلل  ومن كل قوتــــــك« )ُمرق�س12، 30( ولأ

حمبة فاإن الطريق الو�ســــــط التي تكلم عنها 

ال�سيــــــد امل�سيــــــح )عليه ال�ســــــالم( هي طريق 

مــــــن ل يحب �سيئــــــاً �سوى اهلل وحــــــده، اإنها 

طريــــــق الكمال ال�سيقة )متــــــى 7، 13( التي 

ل ي�ستطيع ال�سري فيها اإل عارف �سالك ولذا 

أ�سعد علي هذه الطريق  فقد اختار الدكتور ا

أراد اأن ي�ســــــري بنا بقوة احلــــــب مر�سداً اإىل  وا

�سمى. �رسه ومعناه الأ

نــــــا امل�سمــــــرة وكاف  وبــــــني الفعــــــل والأ

اخلطاب )اأحبك( نح�س �سم�س الذات العليا 

هــــــا بامل�سالح  ت�سبــــــح يف نفو�سنــــــا كــــــي متالأ

احل�سنــــــى وتطــــــرح بف�سل لذتهــــــا يف ع�سق 

خرى. وهذا مفتاح  القدو�س جميع اللذات الأ

مل املفرح، التي ل يقوى  املجاهدة وريا�سة الأ

عليها اإل الع�ساق ال�سابرون.

أ�سعــــــد علي اأن يبلغ  ن غايــــــة الدكتور ا ولأ

بنا جلجلــــــة ف�سيلة املحبة، فــــــاإن اخلارطة 

ن  املو�سلــــــة اإىل ذلك هي املعرفــــــة بالقلب لأ

العقل ل ي�ستطيع تــــــذوق عذوبة معرفة اهلل 

حاطة بعامل الغيب. ول الإ

واإذا كانــــــت العنونــــــة يف مقيا�ــــــس النقد 

انتقالً من عمق الب�ساطة اإىل ب�ساطة العمق 
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واإن  )اأحبــــــك(  فــــــاإن 

أنها  ا كانت جملــــــة اإل 

تبــــــدو كلمــــــة واحدة، 

ن  وهذا تكثيف غني لأ

هذه الكلمــــــة ت�ستويف 

كل درجات احلب التي 

�ساحــــــب  ا�ستوفاهــــــا 

وما  طــــــوق احلمامة، 

اإن  أبتعــــــد  ا اأح�سبنــــــي 

اإ�رساقــــــات  اإّن  قلــــــت 

املتحركــــــة  العنــــــوان 

الق�سيدة  �سطح  على 

وجواهرهــــــا تت�سامن 

علــــــى نحو عميــــــق يف ب�ساطتهــــــا وعلى نحو 

ب�سيــــــط يف عمقهــــــا لتت�سل ب�سمــــــاء العنوان 

أو�سع من  وتوؤلــــــف ف�ساءها به اإذ ل ف�ســــــاء ا

كلمــــــة اأحبك ففيها يتفاعــــــل عرب هذا املدى 

املحــــــب واملحبوب ب�ســــــورة ل ن�ستجلي فيها 

املخاطــــــب من املتكلم فاإن كنــــــا نكاد نقب�س 

علــــــى كاف املخاطب يف )مو�سيقاك( واأختها 

يف )ملحتك( فاإننا ن�سعر بانعطافة وا�ستدارة 

خريني وانتقال  وىل والكافني الأ بني الكاف الأ

من )كاف اهلل( اإىل )كاف عبد اهلل( الدكتور 

أ�سعد علي ومن بعد النعطاف باتاه كاف  ا

)اهلل( يف )م�ساحلك( و)كليمك( وهذا ال�رس 

لهية  اجلمايل لروعــــــة الت�سال مع الذات الإ

نا يف الهو.)كاف اهلل وكاف  باحلب وذوبان الأ

عبداهلل( هــــــو حتقيق لقول ال�رسي ال�سقطي 

»لت�سلح املحبة بني اثنني حتى يقول الواحد 

أنا«  خر: يا ا لالآ

❁    ❁    ❁

�أف��ر�ح��ي    �آالممُ  مل���اذ� مب��و���س��ي��ق��اَك 

و�أن�����������س�����اممُ ب�������س���ت���ان ب���غ���ري ري����اح

لهي املفــــــرح ل ي�سمعه اإل  نغــــــم احلب الإ

لم( ول يتن�سم  قلب العارف باملجاهــــــدة )الآ

عطــــــر املعرفــــــة اجلوانية اإل مــــــن ي�سوح يف 

لهية(. ب�ستان هذا احلب )احل�رسة الإ



التذوق ال�صويف وجماليات الن�ص..

213 العـــــــــــــــــــــــــــــــدد  559  ني�ســـــان  2010

فراح املتاأملة وباء  يف القراءة اجلمالية الأ

ال�سببيــــــة )مبو�سيقاك( وامل�سبــــــب )مو�سيقا( 

. وال�ســــــوؤال املتوهج 
ّ
وكاف املخاطــــــب العلي

با�ســــــم ال�ستفهــــــام الظاهــــــر مــــــاذا املقرتن 

بالالم..والقــــــرتان احلــــــي بــــــني املو�سيقــــــا 

لهية..عامل  ن�ســــــام يف ب�ستان احل�ــــــرسة الإ والأ

ما فوق احلوا�س واإن بدا م�سموعاً وم�سموماً 

وثالثية  ب�ستــــــان(  أن�سام،  ا ومرئياً)مو�سيقــــــا، 

 الراحة واللــــــذات التي انبثقــــــت من ريا�سة 

مل(. املجاهدة )الأ

ملاذا؟ هو �ســــــوؤال العارف يف ح�رسة اهلل 

وقــــــد �سمع و�سم وراأى بالقلب وعني الب�سرية 

فتجلى له القدو�س ومن هذا التجلي انبثقت 

�سئلة  �سم�ــــــس �سوؤاله ملاذا وهو �ســــــوؤال ل كالأ

واإن ا�ستخدم واحدة مــــــن اأدواتها..اإنه تعبري 

لهي  عن الرتقــــــاء )املو�سيقا نغــــــم احلب الإ

الــــــذي يرفع الروح( للخالق.. ويف هذا املقام 

مل يكــــــن �ســــــوؤال ولم�ســــــوؤول ول �سائل هناك 

لهية  ن�سام يف احل�رسة الإ �سكر باملو�سيقا والأ

لهي ونفحاته.  ول�سكر اإل مبو�سيقا احلب الإ

ن�ســــــام والب�ستان  اإن رمــــــوز املو�سيقا والأ

مــــــا هــــــي اإل تعابــــــري حاملة حلالــــــة الفرح 

أبعادها  الع�سقية على الرغم ممــــــا يبدو يف ا

مــــــن املح�سو�سية الظاهــــــرة، وهي من جانب 

اآخر اآلت رفــــــع اإىل اجلو العلوي، جو احلب 

مّت.  الأ

❁    ❁    ❁

فكيَف دَعوَت �لغيَب ِمن غري َدعوٍة

ْب من غرِي �أقد�ح وكيَف �أَطْلَت �ل�رشُّ

داة  �سئلــــــة بالأ مــــــرة اأخرى �ســــــوؤال ل كالأ

كيــــــف.. امل�سوؤولــــــة عن تقريــــــر واقع احلال 

يف اجلــــــواب كما يقول النحــــــاة وما هو هذا 

احلــــــال؟ اإذا كان اجلــــــواب مقرتنــــــاً ب�سورة 

أ�سعد  الدعــــــوة املتحققة بالفعل فاإن الدكتور ا

علي قد دعا الغيب دعوة عرفانية واإذا كان 

اجلواب مقرتناً بتاء الفاعل فاإن الباحث قد 

دعا الغيــــــب عا�سقاً، ولذا فقد اأطال ال�رسب 

من خمرة املعرفــــــة املو�سلة بال�سكر اإىل هذا 

الع�سق. 

يف القراءة املعرفية اجلمالية فاإن الغيب 

باملعنى اللغــــــوي كل ما غاب عن احلوا�س اأو 

ِْمنُوَن 
مــــــا كان فوق عاملهــــــا. قال تعــــــاىل: »يُوؤ

ِبالَْغيِْب«البقرة /3/

أ�سعد علي الغيب؟.. فكيف دعا الدكتور ا

اإنه يك�سف ال�رس فيجيب: من غري دعوة فما 

املــــــراد من دعــــــوة الغيب من غــــــري دعوة؟..

اأح�ســــــب اأن الباحث يريــــــد اأن يبحث بالقلب 

تفا�سيل عامل تعجز عن بلوغه اآلت التوا�سل 



التذوق ال�صويف وجماليات الن�ص..

العـــــــــــــــــــــــــــــــدد  559  ني�ســـــان  2142010

مع عامل ال�سهادة..اإنه بحث يف الوجود اخلفي 

امل�ستــــــور، واإذا كانت الغيابــــــة هي القعر فاإن 

الغو�س يف عامل الغيــــــب هو �رس هذه الدعوة 

القلبية )ال�ستح�سار بهدف املعرفة(.

خرى مــــــن البيت تنك�سف  يف ال�سفــــــة الأ

الغايــــــة والو�سيلة معــــــاً »وكيف اأطلت ال�رسب 

أنف�سنا اأمام  أقــــــداح«؟ حيث جنــــــد ا من غري ا

م�ستويــــــني جماليني ال�ستغــــــراق والغرق يف 

الزمن )اأطلت( وال�رسب من غري اأقداح. فما 

هذا ال�ــــــرساب الطيب الذي اأطــــــال الدكتور 

أ�سعــــــد علي التلــــــذذ به ومل حتــــــوه اأقداح اأو  ا

ي�سكب من دنان؟

أ �سطور جمر  عرب امل�ستوى الزمنــــــي نقرا

الظماأ يف قلب الباحث لذا فهو يطيل ال�رسب 

طفــــــاء هذا ال�سعري..واأح�سب اأن الظماأ اإىل  لإ

الكت�ساف )الغاية( حتم الو�سيلة )ال�رسب( وما 

ال�رسب اإل املعرفة الالمتناهية بدللة الزمن 

املمتد. فالوقت الذي له �سفة الدميومة هو 

لهية )الب�ستان(  اآن ال�ستغراق يف احل�رسة الإ

ن هــــــو احلقيقة ولذا فــــــاإن الغيب  وهــــــذا الآ

امل�ستور يتك�سف باحلقيقة وينجلي بعد طول 

ال�رسب )ال�ستغراق يف املعرفة( فالعارف ابن 

الوقت ول معرفة اإل بريا�سة التاأمل والتاأمل 

أمل مفرح.  ا

واإذا كانت املعرفة و�سيلة العارف وطريق 

أ الرغبة عند  ال�سالك لبلوغ احلب، فاإن مبتدا

أ�سعد علي كان يف الرحتال احلميم  الدكتور ا

باملعرفة عرب ال�رسب املتوا�سل، فاحلب لديه 

ابن اللذة التي مافوقها لذة، وهذه اللذة ابنة 

�ــــــرساب التجلي الدائم الــــــذي لينقطع..وما 

قــــــداح اإل نفي للعقل واحل�س وتاأكيد  نفي الأ

ألي�س العقل عقالً وقيداً  على كاأ�س القلب.. ا

والقلب تقلبــــــاً وانقالباً وبــــــذا فالقلب كاأ�س 

املعرفة، وال�رسب هــــــو املعاينة بالتجلي عرب 

هذه املعرفة املو�سلــــــة اإىل احلب. وكاأن هذا 

املريد يقول لنــــــا اإن املحبة من املعرفة، واإن 

�رساب حّب اهلل لنا هو العلم باأن حبنا له هو 

من حبه لنا. 

❁    ❁    ❁

ًا    َدجممَّ ممُ �حلياِة  د�ن��وِب  تفا�سيلمُ 

فالحي �أح��الَم  بال�سطاآن  َدغِدغمُ  يمُ

ومن عامل الغيــــــب ينقلنا العارف الدكتور 

أ�سعد علي اإىل الوجود على قارب ياأخذنا يف  ا

رحلة على راحة دانوب احلياة. 

ول مــــــراء يف اأن الدانــــــوب مل يعــــــد ذلك 

النهر الــــــذي نعرفه واإنا هــــــو هذا الوجود 

احلي املتنــــــوع يف وحدته )تفا�سيل +مدمج( 

جزاء الكل وهذا الكّل  اإنها معادلة جمموع الأ

هو)دانوب احلياة( 
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ن احليــــــاة ا�ستمــــــرار عرب طريف  ذلــــــك لأ

املعادلة: املاء=الدانوب + الرتاب=الفالح. 

واحلياة باملفهوم العلمي حركة وهي عك�س 

ال�سكــــــون اإذ ل موت وبذا تكــــــون الدغدغة 

حتريك املاء )ال�سطــــــاآن( للبذور التي تكمن 

فيها احلياة مكثفة

يف قول لــــــه )اأحالم فالحــــــي( فمن هو 

آدم ابن احلياة  ن�سان ابن ا ــــــه الإ فالح اهلل؟ اإّن

وبهذا تكــــــون تفا�سيل احلياة املدجمة تعبرياً 

عــــــن القدرة الكلية امل�سرية لهذا الوجود نحو 

اخللود.

❁    ❁    ❁

طلٌق  ممُ و�حَل���يُّ  ن�ساِب  باالأ رمُ  تفكرّ

اِب نوَمَك يا �ساحي د بالوهمَّ َجدِّ يمُ

ا�ستمرار الوجــــــود بوحدته �ساهد احلق 

على احلق ويف التفا�سيل لداعي للتفكري يف 

آدم فالواو احلالية نفت  ن�ساب ما دمنا من ا الأ

مبــــــا بعدها )احلي املطلق(الفكــــــرة ال�سوداء 

ن�ساب( فبالتعــــــارف الذي هو  )التفكــــــري بالأ

ن�ساين ن�سبح حياً واحداً  مفتاح التقــــــارب الإ

آدم، فاحلــــــي من احلياة  مطلقــــــاً اإنهاعاملية ا

)ويف جماليــــــة التوريــــــة يف كلمــــــة احلي بني 

الدللة علــــــى اهلل الواحد الكلــــــي والدللة 

دمــــــي الواحد( ندرك  على احلي ال�سعب الآ

 مب�ستوييه مقرتن باحلياة )املوجد 
ّ
اأن احلــــــي

ن اهلل حــــــي و�سنحيا بقدرته  واملوجــــــود( ولأ

من املوت فاإن احلي املطلق الوهاب يجددنا 

باملــــــوت )النوم الكبري( فن�سحو به بعد نومنا 

يف يقظة حياتنا الدنيوية اخلادعة، وما هذا 

اإل حــــــال بذرة الفالح التي يجددها الوهاب 

من نبتــــــة اإىل ثمــــــرة فيهــــــا بذرة..والوهاب 

رحب هو املعطي دون  مب�ستوى الــــــدللت الأ

مقابل اإنــــــه يعطي احليــــــاة اخلالدة ويعطي 

ن�ساب واإنا تعرتف  املحبة التي لتعرتف بالأ

ن�سانية يف حي واحد هو حي اآدم. بالإ

ومــــــن دللــــــة )ال�ساحي(ن�ستمــــــد معنى 

ح�ســــــول املــــــراد بعــــــد ال�سكــــــر مــــــن طول 

ال�رسب)املجاهــــــدة باملعرفة( وحتقق التجلي 

والكت�ساف.

أ�سعــــــد علي عرف  وعليه فــــــاإن الدكتور ا

وحــــــدة اخللــــــق بوحدانية اخلالــــــق وعرف 

التجدد باملوت دللة علــــــى القدرة املطلقة.

اإنــــــه ي�سري اإىل املخلــــــوق بعني الب�رس لريى به 

اخلالق بعني القلــــــب ويرى اخلالق واملخلوق 

بعني احلب. 

❁    ❁    ❁

قلة   ِد ممُ �أب���ن���اِء �ل��ت��ج��دُّ ف��ر�دي�����سمُ 

ت���ط���ريمُ ����س���م���او�ٌت ب��ه��ا ع��ن��د ملمَّ���اح



التذوق ال�صويف وجماليات الن�ص..

العـــــــــــــــــــــــــــــــدد  559  ني�ســـــان  2162010

أو  أبناء التجدد ا ال�ستعارة الت�رسيحية يف ا

الكناية امل�ستــــــرتة وراءها عن املو�سوف وهم 

العارفــــــون تاأخذ جمالها من الفرادي�س، فما 

أ  هي جنات العارفني ؟ اإنها العني بدللة املبتدا

)فرادي�س( واخلرب )مقلة( وهذه املقلة لي�ست 

هــــــي العني التي نعرفهــــــا معجمياً واإنا هي 

أ�سعد علي جعلها  القلــــــب ودليلنا اأن الدكتور ا

ف�ساء ل�سماوات غري متناهية بدللة التنكري، 

ب�سار ول  فاإذا كانت العني حمدودة م�ساحة الإ

أ�سعد  متناهية يف اأمداد التخيل، فاإن الدكتور ا

علي قيد املقلــــــة مبعنى القلب يف لفظة ملاح 

احلاملة لدللة �رسعــــــة ال�ستجابة اجلوانية 

ب�سيغــــــة فّعال املعربة عن كرة اللمح واللماح 

�ساحب اللتماعات ومنه الربق اللماح. ويف 

رينك ملحاً با�رساً« اأي اأمراً وا�سحاً  املجاز »لأ

أ�سار  واللمــــــح ت�سويب النظر واختال�سه وملّح ا

والتلميح �ســــــد الت�رسيح ومنــــــه اأن الدكتور 

�رساقات واللتماعات  أ�سعد علي اكت�سف بالإ ا

�سارة  أمــــــراً وا�سحاً عن طريــــــق الإ العجلــــــى ا

ل ال�رساحــــــة. فاملقلة تعنــــــي اأحدية القلب 

ن  امل�سدق املوؤمــــــن باأحدية الكــــــرة. ذلك لأ

الوجود مبا فيه من خــــــالف ومتاثل وتقابل 

يعك�س وحدة اهلل يف كل املوجودات، فكل ما 

يف الوجود حق وكل ال�سهود خلق.

)وتطــــــري �سمــــــاوات بهــــــا( دللــــــة علــــــى 

ال�سياحــــــة يف اآفاق هذا القلــــــب فال�سماوات 

الطائــــــرة التي متتد اأمام النظر تعطفنا نحو 

عظمة اخلالق وتغرقنا اإىل احلد الذي نرى 

فيه العظمة يف النفو�س ب�سهادة القلب املقر 

بالوجــــــود. اإن هــــــذه ال�سمــــــاوات التي تطري 

هــــــي عوامل املعرفــــــة املتحركــــــة.. اإنها العوامل 

املكت�سفة واملقلة )القلب( هي الكا�سفة وهذا 

يحيلنــــــا اإىل �سياحة اآدم )عليــــــه ال�سالم( يف 

ذهابــــــه اإىل اجلنة وعودته منهــــــا اإىل الدنيا 

و�سياحــــــة نــــــوح )عليه ال�ســــــالم( يف العامل يف 

�سفينتــــــه و�سياحة اإبراهيم )عليــــــه ال�سالم( 

يف عامل النــــــار، و�سياحة حممــــــد )�سلى اهلل 

ق�سى  آله و�سلم( اإىل امل�سجد الأ عليه وعلــــــى ا

لروؤيــــــة احلق فمن �سياحة اآدم)عليه ال�سالم( 

عرفنا معنى اخلطيئــــــة املو�سلة اإىل الهاوية 

بدية  على واحلياة الأ واملطهر املو�سل اإىل الأ

ومن �سياحة نوح)عليه ال�سالم( عرفنا معنى 

ا�ستمرار احليــــــاة ومن �سياحة اإبراهيم)عليه 

ال�سالم( عرفنا معجــــــزة انت�سار احلق على 

الباطــــــل بانت�ســــــار احلياة علــــــى املوت ومن 

آله  �سياحة حممــــــد )�سلى اهلل عليــــــه وعلى ا

و�سلــــــم( عرفنــــــا معنى القــــــرتاب من احلق 

عجاز ولذا فــــــاإن ال�سماوات التي  مبعراج الإ
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تطــــــري ما هي اإل عوامل الغيــــــب التي يلمحها 

القلب العارف.

❁    ❁    ❁

���ِة ب����ارٍئ    ���ك جم����ذوب����ًا ب���ِن���يمَّ مَل���ح���تمُ

باملَاحي ثبتمُ  تمُ �ل���َع���ذر�ءمُ  ��ه  ب��ر�ءتمُ

 روؤية الــــــذات يف )ملحتك( مرتبطة بنية 

ربانيــــــة. .. والــــــرباءة العذراء مــــــن حيث اأن 

العذراء �سفة لها هي الطهارة البكر املوؤكدة. 

ولهذا فالجنــــــذاب بالنيــــــة الربانية مو�سل 

اإىل الــــــرباءة العذراء التــــــي تتحقق بالتطّهر، 

ويف هــــــذا اإحالــــــة م�سمرة اإىل بــــــراءة مرمي 

واملعجزات املرميية الكربى. 

والطهارة ل تكون اإل باملحو، واملحو اإزالة 

الذات وتذويبها يف اهلل، والفناء فيه.

❁    ❁    ❁

طلقًا    ممُ ت��ك��ت��بمُ  ل  ب��ال�����س��المَّ ك��اأن��َك 

احي )�إي�ساحي( عمُ تفمَّ على تَوزِّ
أ
وباجلَبِل �ال

ال�سالل تدفق احلب من الوجد واملعرفة، 

واملحبة �سفة يف اهلل الواحد املطلق واجلبل 

ذروة املعرفــــــة والرمز ال�ســــــويف لعر�س اهلل 

ي�ساح ثمارها )املحبة( والتفاح والإ

حماولة بلوغ ذروة اجلبل هي تلك الريا�سة 

لم ال�سيزيفية  لم الفرح.. اإنها الآ امل�سببــــــة لآ

التي رو�ســــــت �ساحبها اأماًل بتثبيت �سخرته 

أمل يكن يوحنا ال�سليب رئي�ساً  على اجللجلة.. ا

يف ديــــــر اجللجلة يف مدينــــــة خايني جنوب 

اإ�سبانيا هو اأول مــــــن و�سع ر�سماً ميثل جبل 

الكمال واأخذ يوزعه بعدما ن�سخه عدة ن�سخ 

نف�س التي كان ير�سدها كي ت�ستدل به  على الأ

على الطريق التي تو�سلها اإىل الحتاد باهلل؟ 

أ�سعد علي هو ن�سخ  فهل مــــــا يوزعه الدكتور ا

من تفــــــاح الكمال الذي ي�سعى اإليه العارفون 

على طريق من ل يحبــــــون �سيئاً �سوى اهلل ؟ 

ي�ساح ثمرة ما  ي�ساح والإ أجــــــل التفاح هو الإ ا

تو�سل اإليــــــه القلب وك�سفه وعرفه.. فاملحبة 

هي اهلل واهلل هو املطلق الذي نر�سمه بكلمة 

املحبة.

❁    ❁    ❁

�أق��ْل  ومْل  �أ�سخى  فتاح  يا  دَع��وت��َك 

َمقالة ذي قوٍل وبالقلِب ِمفتاحي

هــــــذه هــــــي النافــــــذة املطلة علــــــى اآفاق 

لغاز العظمــــــى فيما �سلف من قول القلب  الأ

ل الل�سان: دعوتك يافتاح هي حامل )دعوت 

الغيــــــب يف البيت الثــــــاين( ومل اأقل مقالة ذي 

قــــــول هي حامل )من غري دعــــــوة( يف البيت 

ألي�س القلب هو مفتــــــاح مغاليق  املذكــــــور.. ا

الغيب بالتجلي ؟

أمل يكن القــــــراآن نزولً علــــــى القلب  ثــــــم ا
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ن�سان ما �سبق من البيان الذي  ليرتجم به الإ

آَن*  ْحَمُن* َعلََّم الُْقْرا علمه من الرحمــــــن »الرَّ

ن�َساَن* َعلََّمــــــُه الَْبَياَن*« اأجل.. وقد  َخلَــــــَق اْلإِ

أ�سعد علــــــي �سطراً من زمنه  أفنــــــى الدكتور ا ا

املعريف مع القراآن الكرمي يت�سل به متجدداً 

ن القــــــراآن »يتجدد نزوله  منذ عهــــــد ذلك لأ

على قلوب العارفني الذين يقومون باإبالغه 

للب�ــــــرس« وهــــــذا التجدد يف النــــــزول مرتبط 

بتجدد املعنى والدللــــــة فالر�سول يف الواقع 

ولية يف التبليغ الذي  بح�سب ابن عربي له الأ

نبياء«؟  ألي�س العلماء ورثة الأ يوا�سله العلماء» ا

)البخاري يف �سحيحه باب العلم رقم 10(

اإن مفتاح القلب هو الذي كان وراء تف�سري 

القــــــراآن بالدللت العظمى على يد الدكتور 

أينا هــــــذا يف املعجزات  أ�سعــــــد علي وقــــــد را ا

املرمييــــــة ويف اكت�ساف املعا�ــــــرسة احلية يف 

جنيل  نبياء، ويف البحث عن رابط الإ �سلوك الأ

بالقراآن ورابط مو�ســــــى باخل�رس.. كل ذلك 

اإي�ساح وتفــــــاح للنفو�س وكل ذلك موزع على 

آدم )اأحبك( أبناء ا فاق بلغة ا الآ

❁    ❁    ❁

بلفظٍة    �ل��ع��امل��نَي  ك����الِم  ج��م��ي��عمُ 

ك.. و�لباقي يجيءمُ باإ�سالحي �أحبُّ

ر�ــــــس معجمهم  كل الناطقــــــني بلغات الأ

لفظــــــة واحدة يلتقــــــون فيها علــــــى اهلل وبه 

)اأحبــــــك( وما تبقــــــى ياأتي بالتفاهــــــم لبلوغ 

�سالح.. ال�سالح بالإ

الرابط اجلمايل بني القلب املفتاح وجميع 

كالم العاملــــــني هو لفظــــــة )املحبة( التي نبلغ 

بها ذروة اجلبل مــــــن حيث اأن للحب حقيقة 

ن�ساب(  واحدة اإذا كان هلل مهما اختلفت )الأ

أ�سعد علي  والقلــــــوب. ..لهذا يجد الدكتــــــور ا

اأن الكــــــرة )كالم العاملــــــني( ي�سبح وحدة يف 

ن�ساب وتنمحي  لفظة )اأحبك( حيث تذوب الأ

اللغات فال يبقى اإل معجــــــم )اأحبك( الذي 

ن احلب هلل  ي�ســــــب بني يدي احلي املطلق لأ

هو اللغة الواحدة املنقو�سة يف لوحة القلوب 

العارفة. 

❁    ❁    ❁

ها  �ت ِخ�رشمُ �سنى لدى �لذمَّ َك �حلمُ م�ساحِلمُ

اح(  �ِح)بال�سرّ ئَت بالرمَّ اٌد كما �سِ َك وقمَّ َكليممُ

أفعــــــال وم�سالح اهلل  أو ا احل�سنى فعــــــل ا

احل�سنى مبنية على الرحمة وهي يف كل نف�س 

م�ستدلة على اهلل بالقلب..

ويف القراءة اجلمالية مل�ساحلك احل�سنى 

اإن �سئنــــــا جعــــــل احل�سنى خــــــرباً فاإنا تكون 

هــــــذه امل�سالح ح�سنة بذاتها واإن �سئنا جعلها 

�سفــــــة فاإن هذه امل�سالح تكــــــون ح�سنة لدى 

نها تخرب عنها  الــــــذات العارفة باحلقيقــــــة لأ
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نحــــــواً ومعنى ومــــــن املبتــــــداأ خ�رسها )رمز 

معرفة احلقيقة يف جممع البحرين( واخلرب 

كليمك مو�سى)رمز معرفة ال�رسيعة يف جممع 

البحريــــــن( تت�سكل معادلــــــة املعرفة ال�ساملة 

الكلية و)التقــــــاد بالراح( هو هــــــذا التعبري 

الــــــدال على توهــــــج املعرفة القلبيــــــة بالراح 

املعادلــــــة للحب يف اللغة العرفانية فباملعرفة 

تبلغ امل�سالح الربانية احل�سنى وتعم.

أ�سعد علي كثري التلذذ بالبحث  والدكتور ا

آيــــــات اخل�رس  روع يف ا عــــــن �رس اجلمــــــال الأ

بــــــدع وقــــــد وافينا مقامــــــه ببحث جمايل  الأ

تلم�سنا فيه ال�سلة بــــــني احلقيقة وال�رسيعة 

أنهما �سلة ت�سبه �سلة الق�رس باللب، فال  وبّينا ا

قيمــــــة لق�رس ل يحتوي على لب وهذا فحوى 

مام ال�سادق )عليه ال�سالم( للمف�سل  قول الإ

بن عمر اجلعفي حينما �ساأله عن املفرت�سات 

أتود اأن مت�سي  ال�رسعية قال )عليه ال�سالم(: »ا

يف ال�سارع عريان« وعليــــــه فاإن لب ال�رسيعة 

�رسار الباطنية )احلقيقية(  �سور وظــــــالل لالأ

فما ظهر يف عامل ال�سهادة هو الذي بطن يف 

عــــــامل الغيب ولذا فاإن الباحث يقول: )فكيف 

دعوت الغيب( لب�ســــــوؤال اجلاهل عن الفعل 

أو الفاعــــــل واإنا لتقريــــــر احلدوث اخلارق  ا

�سارة )دعوت( وباملعرفة الطويلة اللذيذة  بالإ

)اأطلت ال�رسب(وهــــــذا ال�رسب هو من الراح 

متجلية يف قلب 
ً
الذي اتقــــــد من قبل حقيقة 

اخل�رس الذي علــــــم مو�سى)عليه ال�سالم( ما 

ل يعلم. 

❁    ❁    ❁

ِك �زَدَهْت  بمُ فالك باحلمُ نا �الأ ع�ساكرمُ

َم�سيئَة ذي �حلرفنْيِ َي�سلممُ بالَو�ح

ع�ساكرنا ت�سيد للحماية الربانية بطاقة 

فالك رمز حركة الكون وهند�سته  الرحمة والأ

فالك التي  باليد العلويــــــة فنحن نحتمي بالأ

احلرفني=كــــــن(  )ذي  اهلل  اإرادة  اأوجدتهــــــا 

ألواح= اأر�س  بداع املخ�سبة )ا بقوة اخللق والإ

اخل�سب(.. م�سيئة اهلل خلق العامل واإخ�سابه 

أو ينق�س وتلك  واإمتامــــــه فلي�س فيه ما يزيد ا

فالك رمز حركة الوجود واأ�سل نوره  هي الأ

حرفا كــــــن، وحظ كل خملوق مــــــن كلمة كن 

ن�سان  ما علم من حــــــروف الهجاء ففــــــي الإ

اجتمعت رقائق العامل كله: 

وت������زع������م �أن���������ك ج��������رم ���س��غ��ري 

ك�����رب وف���ي���ك �ن����ط����وى �ل����ع����امل �الأ

رادة العليــــــة املنبثقة من  تلــــــك هــــــي الإ

مت، وما  كمل والأ �سلــــــح والأ العلم بالنظام الأ

فالك املبتهجة املتباهية اإل انعكا�س  هذه الأ

لبتهاج الذات املقد�سة بفعلها ور�ساها به..
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فالك  نظــــــام الكــــــون املتــــــني بدللــــــة الأ

العلويــــــة(  ال�سماويــــــة  جــــــرام  الأ )مــــــدارات 

واحلبك قوة حفظ الوجــــــود »وال�سماء ذات 

آدم الذين خلقهم اهلل  بناء ا احلبك«حمايــــــة لأ

الرحمن الرحيم. 

❁    ❁    ❁

دً� ر�سِ �أوحى �أن تكوَن َتَودُّ �إىل �الأ

�أف��ر�ح��ي  �آالممُ  ��و���س��ي��ق��اَك  مبمُ مل���اذ� 

فــــــالك نتلم�س  على والأ ومن اجلبــــــل الأ

أ�سعد علــــــي بطاقة القلب  �سعــــــود الدكتــــــور ا

العارف اإىل جلجلــــــة الك�سف ثم الهبوط اإىل 

ر�ــــــس بعد �سياحة عرفانيــــــة يف احل�رسة  الأ

لهيــــــة. وهنا ياأتي التكثيف بالتودد الكامن  الإ

يف ثمرة لفظــــــة )اأحّبك(، فــــــاهلل اأوحى اإىل 

ر�س مبقيا�س  ر�س اأن تكون تودداً )حباً( والأ الأ

املجــــــاز هنا اأهلها..واأ�سل التودد طلب املودة 

)احلــــــب(، وهذا هو امل�سعــــــى وغاية املرتقى 

ن�ساب بوحــــــدة النتماء وعاملية  فمن حمو الأ

آدم ومــــــن كتابة املطلق ب�ســــــالل املعرفة اإىل  ا

توزيع ثمارها وبيانها ومن البحث عن الرباءة 

بالتطهــــــر املاحــــــي الذي يثبــــــت ال�سفاء اإىل 

أبواب القلب ليكون  مناجاة الفتاح الذي يفتح ا

القلب مفتاحاً لباب الغيب، ومن معجم النا�س 

امل�ســــــرتك املجمــــــوع يف لفظــــــة اأحبك، ومن 

لقاء ال�رسيعــــــة باحلقيقة، ومــــــن جنة اإبداع 

أ�سعد علي مع النغم  العارفــــــني حلَّق الدكتور ا

لهية بعد  لهي وتن�سم رائحــــــة احل�رسة الإ الإ

اأن دعــــــا الغيب و�رسب ومل يرتــــــو من املعرفة 

املتحررة مــــــن )اأقداح( العقل، فظل متوهجاً 

وقــــــاداً براحها م�ستح�ــــــرساً اخل�رس والكليم 

مو�سى)عليه ال�ســــــالم(، م�ست�سعراً الطماأنينة 

يف نظــــــام الكــــــون املتني ب�سلطــــــة )كن( التي 

ر�س التي تري يف مدارها لتكون  خلقت الأ

لهي �ساحة املحبة للحي املطلق  بقوة احلب الإ

يف احلــــــي املطلق بريا�سة الع�سق التي تبعث 

الر�سا والفرح من قلــــــب اآلم املجاهدة اإنها 

لذة العــــــذاب يف بلوغ مرتبة املحب هلل الذي 

يهتف بالقلــــــب �سامتاً مناجياً ذي احلرفني: 

ملاذا مبو�سيقاك اآلم اأفراحي ؟.

¥µ
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املوقع:

بي�ض املتو�سط – ال�ساحل  تق������ع عمريت على ال�ساحل ال�رشقي للبح������ر الأ
أرواد مبا�������رشًة التي يف�سله������ا البحر  ال�س������وري الفينيق������ي مقاب������ل جزي������رة ا

مب�سافة2500م. بينما تقع براً اإىل اجلنوب من مدينة طرطو�ض مب�سافة 7كم. 

وميتل������ك هذا املوقع �ساطئاً رملياً طوياًل يحاذيه من الداخل تالل عالية ذات 

رم������ٍل اأحمر. واإىل ال�رشق من ه������ذا املوقع الكثبان من التالل ميتد �سهل �سيق 

باحث واآثاري �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò
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ي�رشف عليه �صفح �صخري عاٍر كلياً اخرتقته 

العديد من ال������دروب والطرقات امل�صتخدمة 

غنام، كما متَّ ا�صتخدامه كم�صتخرج  من قبل الأ

للعديد من املقالع احلجرية فوق �صفٍح طويل 

يبل������غ 3كم طولً و 2كم عمق������اً. وداخل هذا 

ثرية  العمق الطبيعي بنيت مدينة عمريت الأ

واملوغلة يف القدم. 

وميتلك املوقع نبعني غزيرين يبعدان عن 

�صاحل مدينة عمريت مب�صافة 1،5كم يبتعد 

خر 1300م تتدفق مياههما  كل واحد عن الأ

يف ال�صت������اء والربي������ع، وه������ذان النبعان هما 

امل�صدر الرئي�س ملياه وادي عمريت ال�صمايل 

واملنته������ي م�صب������ه يف البحر عل������ى �صاطىء 

عمريت حيث ياأخذ يف م�صاره م�صلكاً مبا�رشاً 

نحو البح������ر وحماذياً املدينة م������ن ال�صمال. 

بينم������ا الثاين وهو النه������ر القبلي  فياأخذ يف 

أي�ص������اً ولكن بانعطاف  م�صاره جه������ة البحر ا

نح������و ال�صمال وعلى طول ال�صاطىء حمت�صناً 

املدينة القدمية ومن ثم يت�صل يف ج�صم نهر 

عمريت قبل م�صبه يف البحر بب�صعة اأمتار. 

اإ�صافًة لذلك ميتلك املوقع نبعاً اآخر دائم 

التدفق يع������رف با�صم عني احليات )ج.حية( 

ثري املن�صد وامل�صكل  على حافة �صفح التل الأ

ثري،  الطرف ال�رشقي لبناء معبد عمريت الأ

ولذلك متــــــت ال�ستفادة مــــــن اأر�سية �ساحة 

املعبــــــد لتكون عبارة عــــــن حو�س مغلق على 

�سكل خزان اأر�سي �سخم ميالأ من مياه هذا 

النبع. 

ومن خالل درا�ســــــة املوقع نالحظ عدم 

وجود ميــــــزات طبيعية فريــــــدة ترب �سكان 

املنطقة قدميــــــاً على اختيار مثل هذا املوقع 

ليكون مركــــــز مدينة كبــــــرية حيث ل ميتلك 

يواء ال�سفن  أو ميناًء طبيعياً لإ املوقع خليجاً ا

واملراكب وبذلك ت�سبح املدينة كميناء بحري 

أ�سبــــــاب منطقية  اأخرى  كبــــــري. ولكن هناك ا

وراء هذا الختيار، منها :

أرواد ؛ هذه  1 - مواجهة املوقع جلزيرة ا

اجلزيــــــرة ذات املظهر ال�سخــــــري والقا�سي 

والتي متتلــــــك واجهة بحريــــــة ذات �ساطىء 

�سخري ياب�س يبلغ طوله 2،5كم، اإ�سافة اإىل 

�رسمــــــني اأو حو�سني مائيني عميقني حمميني 

مــــــن عوا�سف الريــــــاح ب�سكٍل جيــــــد، ولهذا 

يواء  اأ�سبحت اجلزيرة مركزاً بحرياً هاماً لإ

ال�سفــــــن واملراكــــــب، اإ�سافــــــة اإىل موقع هام 

�سماك.  ل�سيد الأ

وبف�سل هذا املوقــــــع البحري والطبيعي 

حتولــــــت اجلزيرة ومنذ اجلــــــذور التاريخية 

لت�ســــــكل موقعــــــاً تارياً وبحريــــــاً هاماً، كما 
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مراء البحــــــر والرب الذين  اأ�سبحت مقــــــراً لأ

جاء ذكــــــر بع�سهم مــــــن خــــــالل لوحات تل 

أو لوحــــــات باغازكوي العمارنــــــة يف م�ــــــرس ا

أ�سيا ال�سغرى. وبهذا  BAĜAZKÖY يف ا
�سكلت عمريت مقراً لهذه اجلماعات القوية 

والرية لتكون �ساحية ومقراً برياً لهم. 

2 – غنــــــى املوقــــــع بالينابيــــــع الطبيعية 

العذبة ودائمة التدفق. 

3 – املوقع احل�سني واملحمي من خالل 

ال�سفح ال�سخري املحاذي وم�سيالت الوديان 

من جميــــــع اجلهــــــات، والواجهــــــة البحرية 

اخلالية مــــــن العوائق واملكونــــــة من �ساطىء 

رملي جميل ومنا�سب لل�سباحة يف ال�سيف. 

4 – الغنى الزراعي للمنطقة حيث جند 

خلــــــف ال�سفح ال�سخري احلقــــــول الزراعية 

الغنيــــــة واملكتظــــــة باأ�سجار الزيتــــــون والتني 

وغريهــــــا، اإ�سافة اإىل الغابات الطبيعية ذات 

�سجار الكثيفة.  الأ

و�سهدت املدينة تطــــــوراً اقت�ساديا هاماً 

أثر  وموقعــــــاً ا�سرتاتيجيــــــاً ملحوظــــــاً علــــــى ا

�سقــــــوط وانهيــــــار مدينة اأوغاريــــــت وكذلك 

أرواد التي حلت  أثر ازدهــــــار جزيــــــرة ا على ا

حمل مدينة اأوغاريــــــت وانتقلت اإليها زعامة 

ال�ساحــــــل ال�سوري ال�سمــــــايل حيث اأ�سبحت 

جميــــــع املوانىء واملراكــــــب وبجميع مراتبها 

حتت اأمرتها وتبعيتها. وهنا اأ�سبحت مدينة 

عمريــــــت يف م�ســــــاف املــــــدن الرئي�سة على 

ال�ساطــــــئ ال�رسقي للبحــــــر املتو�سط وموازية 

هميــــــة ملدن اجلنوب مثل مدينة �سيدا  يف الأ

أنها باملقابل بقيت حتت رحمة  وغريهــــــا. اإل ا

أرواد.  اأهل جزيرة ا

�سكندر  غريق بزعامة الإ وعند قــــــدوم الإ

الكبري كانت عمريت مدينة م�ستقلة ومدينة 

غنيــــــة وكبرية، اإل اأن ال�سلطــــــة ال�سيا�سية يف 

املدينــــــة كانت دائمــــــاً مو�ســــــع طمع وخطر 

أرواد الذيــــــن مل يتوقفوا عن  �سكان جزيــــــرة ا

الطموح لال�ستيالء عليها وحتى نهاية العهد 

الروماين. 

آثار �ملدينة: �

آثــــــار املدينة قبل  مل يظهــــــر اأي �سيء من ا

ثرية  عمليات التعزيل والبحث واحلفريات الأ

أنه مل يبق على  �ســــــوى تاج وركيزة عمود، كما ا

ر�ــــــس اأي �سيء يثبــــــت وجود هذه  �سطــــــح الأ

املدينة الكبرية التي تعود اإىل عهود قدمية، ثم 

ازدهرت ب�سكل ملحوظ يف العهود الفينيقية 

والكال�سيكيــــــة والهلين�ستية وحتى بعد مطلع 

العهود التي تلت امليالد. 

كما اأن النقو�س الكتابية القدمية وخا�سًة 
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غريقية فهي بدورها فقرية جداً حيث  الإ

بنية يف القرن التا�سع  فقدت مع فقدان الأ

ع�رس. ولكن باملقابل فقد متَّ الك�سف عن 

بع�س اأجزاء من لوحات ف�سيف�سائية ذات 

بواعث هند�سية وجدت يف اأر�سية م�رسح 

مدينة ديلو�س يف اليونان تثبت اأن عملها 

جاء من قبل ور�سة ف�سيف�ساء من جزيرة 

أرواد، كما اأن هذه الور�سة تعترب واحدة  ا

مــــــن الور�س الفنيــــــة املوؤ�س�سة وامل�سممة 

لفن الف�سيف�ساء واللوحات الف�سيف�سائية 

يف امل�رسح والتي نفذت يف مدينة ديلو�س 

يف القرن الثاين ق.م. 

ثــــــار التي متَّ  ويف احلقيقــــــة فاإن الآ

الك�سف عنها يف املدينة تعود اإىل العهد 

الفار�سي فقــــــط ومنها: قرب برجي عدد 

2، وتعرف عنــــــد ال�سكان حاليــــــاً با�سم 

املغــــــازل.  ومعبــــــدان كل واحــــــد منهما �سيد 

عنــــــد موقع نبع مــــــن ينابيع املدينــــــة: املعبد 

املبني عند عــــــني احليات والذي فقد حالياً 

بنية  �سيــــــاء الي�سرية من الأ ومل يبق منه اإل الأ

التاأ�سي�سيــــــة ونواوي�س نق�ســــــت فوقها ر�سوم 

رمزية دلت على الهويــــــة التكري�سية للمعبد 

أكاليل  ليكون معبد احلياة وهــــــي عبارة عن ا

متوجــــــة بقر�س ال�سم�س واأفعى مقد�سة على 

فاعي التــــــي كانت تزين �سعر  �ســــــكل �سور الأ

الفراعنة  وكانت تن�سب هذه النواوي�س فوق 

ركائز تكعيبية. 

ثرية مبعناها ال�سحيح  اأما احلفريات الأ

فقــــــد بداأت يف عام 1926م يف مواقع القبور 

التي تعــــــرف با�ســــــم Favissa  حتت اإدارة 

الباحــــــث دوناند، ثم اأخــــــذت البعثات العمل 

مبنهجية اأكر علمية يف عام    1954م، ومن 

ثم البــــــدء يف تعزيل التل وموقع امليدان منذ 
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عام 1957م مع اإجراء عمليات الرتميم التي 

مل تنته حتى الوقت احلا�رس. 

�لتل:

أثــــــر احلفريــــــات والتعزيالت التي  على ا

جرت يف عــــــام 1954م فقد بو�رس يف تعزيل 

التل الواقع اإىل ال�ــــــرسق من املعبد وامل�رسف 

علــــــى نهر عمريت واملحاذي له �سمالً. ويبلغ 

امتداد هــــــذا احليز املــــــكاين 110م �سمال/

جنــــــوب – و140م �رسق/غــــــرب، وكانت قد 

تكد�ست فوقه �سماكة من الرتاكمات املكونة 

أثرية خمتلفة و�سل ارتفاعها ما بني  من بقايا ا

10 اإىل 11م، وقد تكد�ست هذه البقايا فوق 

ال�سخر الطبيعي والرملي حيث بلغ جمموع 

ارتفاعها 16،25م فوق �سطح البحر. 

�ملبنى �ل�سعبي:

كما متَّ العمل يف الق�سم ال�سمايل من التل 

ثــــــري الرئي�س يف هذا  حيث يوجد املبنى الأ

املوقــــــع. وقد بني الك�ســــــف والتعزيل اأن هذا 

البنــــــاء ذو حجم رباعي كبري بامتداد 21،8م 

�سمال/جنــــــوب – و 24،2م �رسق/غرب. اإل 

أنــــــه مل يبق منه يف حالة �سليمة وجيدة وعلى  ا

كامل امتداده �ســــــوى اجلدار اجلنوبي. وقد 

بلــــــغ �سمك اجلــــــدران اخلارجية 1،2م حيث 

بنيــــــت من كتــــــل حجرية كبرية مــــــع �سال�سل 

نحتت وهذبت بزوايا قائمة حتى بلغ اإجمايل 

�سمك اجلدار 2،3م. 

اأما اجلدران الداخلية فقد تراوح �سمكها 

بــــــني 50 اإىل 80 �ســــــم، ويف بع�س املواقع مت 

ر�سيــــــات بحجــــــارة كبــــــرية وذات  تبليــــــط الأ

أي�ساً. وعند الزاوية ال�سمالية  �سماكــــــة كبرية ا

ال�رسقيــــــة ظهــــــرت �ساحة �سغــــــرية مع �سالة 

كبــــــرية، وحجرتان حماذيتــــــان لها من اجلهة 

ال�سمالية. اأما يف الطرف الغربي من املبنى 

فقد متَّ الك�سف عن جدار كبري ب�سمك 2،4م 

يحاذي منحدر التل متَّ الك�سف عنه مب�سافة 

أنه جــــــزء من �سور  25م، وهــــــذا يوؤكــــــد على ا

ثري.  املدينة الأ

ومن خــــــالل التفا�سيل املذكــــــورة �سابقاً 

يتبــــــني اأن املبنى عبارة عــــــن مبنى عام، وذو 

وظائف �سعبية وعامة، اأما باقي املكت�سفات 

ثريــــــة التــــــي متَّ العثور عليهــــــا يف املوقع  الأ

فتعــــــود جميعها اإىل العهــــــد الفار�سي، وهي 

ثرية اخلام�سة  بذلك تتوافق مع الطبقــــــة الأ

يف موقع املينــــــا عند م�سب نهــــــر العا�سي، 

أبو حوام  ثريــــــة الثانية يف تــــــل ا والطبقــــــة الأ

Hawam القريــــــب من ميناء حيفا. وبذلك 
ي�سبــــــح من املوؤكد اإرجــــــاع تاريخ هذه اللقى 

ثرية املكت�سفة يف املوقع اإىل الفرتة الواقعة  الأ
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ول من  بني نهاية القرن اخلام�س والن�سف الأ

القرن الرابع ق.م. 

�لقبور:

كما متَّ الك�ســــــف داخل نطاق احلفريات 

ثرية عن ثمانية قبور، ومنها قبور مطمورة  الأ

ر�س يــــــرتاوح ارتفاعها بني 2،5  يف جوف الأ

اإىل 3م بنيــــــت من حجــــــارة مهذبة و�سغرية، 

كما غطيت �سقوفهــــــا بعوار�س حجرية ذات 

أو  خرجــــــات. وكانــــــت تو�سع ب�ســــــكٍل جانبي ا

عر�سي، واأجنحتها متباعدة قلياًل. 

ــــــا املوجــــــودات الداخليــــــة املكت�سفــــــة  مَّ
أ ا

فهي عبارة عن دبابي�ــــــس )م�سابك( برونزية 

وبلطــــــات وفوؤو�س منها بلطــــــة مثقوبة ب�سكل 

أو  ن�سف دائــــــري وفوؤو�س مثقوبــــــة وخنجر ا

أ�ــــــس ب�رسي من تراب  �سكــــــني وراأ�س �سهم ورا

أقــــــداح وطا�سات  م�ســــــوي واإبريــــــق اأو جرة وا

مزينة بخطوط وا�سحة، وكذلك جرار مزينة 

مب�سننات وذنب. 

وهــــــذه القبــــــور ال�سفلية تقــــــدم ابتكاراً 

وحداثــــــة متيزها عن النمــــــاذج املوجودة يف 

�سورية الفينيقية، ولهذا فمن املمكن اأن يعود 

تاريخها اإىل ع�رس الربونــــــز الو�سيط الثالث 

ول. ولهذا  أو اإىل ع�ــــــرس الربونز احلديث الأ ا

متتلك اأهمية تكمن يف تطوير معارفنا حول 

فرتة دخول العموريني اإىل املنطقة الفينيقية 

والتي بــــــداأت عنــــــد م�سب حو�ــــــس اإيلوثري 

Eléuthére الــــــذي وجدت بــــــه وبالتحديد 
مدينة عمريت. 

�لطبقات �لعميقة:

متَّ تنفيــــــذ �سرب عميق و�سل حتى م�ستوى 

ال�سخر الطبيعي وبذلك متَّ الك�سف عن طبقة 

لــــــف الثالث ق.م مع بقايا  مت تاأريخها يف الأ

أباريق  فخاريــــــة، وفخاريات حتوي جــــــراراً وا

ذات مقاب�س �سغــــــرية ورقاب ق�سرية، بينما 

بطونها واأحوا�سها فقد جاءت متطاولة، كما 

زينت فوق ال�سطــــــح بخطوط اأفقية وا�سحة 

ومتقاربة كثرياً. 

�ملعبد: 

أي�ساً،  ويعــــــرف يف املنطقة با�ســــــم العبد ا

وجــــــاء و�سف لهذا املبنى مــــــن قبل الباحث 

عمال  رينان الذي قام يف بع�س التعزيالت والأ

أثرية ن�رست نتائجها  ومن ثم باإجراء حفريات ا

من قبل الباحــــــث دوناند ون�سيب �سليبي يف 

عــــــام 1985م، ومل يعر�ــــــس يف هــــــذا البحث 

�سوى ملخ�س ب�سيــــــط للو�سف، وللمزيد من 

التفا�سيل يجب الرجوع اإىل البحث املن�سور. 

وجــــــاء بنــــــاء املعبــــــد على �ســــــكل رباعي 

�ســــــالع بطــــــول 56،33م وعر�س 49،5 م،  الأ
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ويحتوي على جمموعــــــة متكاملة من املباين 

أ�س�ســــــت على ال�سخــــــر الطبيعي على  التي ا

حافــــــة التل، وقد اأخــــــذت الواجهة الرئي�سة 

جهــــــة ال�سمال، ونفــــــذت على �ســــــكل انفتاٍح 

أنها حــــــوت برجني توافقا يف  وا�ســــــٍع، ورمبا ا

بنائهمــــــا مع �سور املعبد الــــــذي بلغ ارتفاعه 

4،5م. 

أمــــــا احليــــــز الداخلي مــــــن املعبد فقد  ا

متــــــت ال�ستفادة من ق�سم كبري منه  من اأجل 

احتوائه خــــــزان ماء كبري بلــــــغ طوله 46،7م 

وعر�ســــــه 38،5م وعمق 3م. وجاء يف طرفه 

حماذيــــــاً النبع املجاور له من اجلهة ال�رسقية 

ودائــــــم التدفق، ويتم ت�رسيــــــف وتوزيع املياه 

يف املوقــــــع بو�ساطة قناة نفــــــذت يف الزاوية 

ال�سمالية الغربية. 

وجميــــــع القنــــــي وامل�سيــــــالت املحيطــــــة 

باحلو�س كانــــــت مغطــــــاة بعرائ�س حجرية 

كبرية ارتكزت بدورها على تاأ�سي�سات مزينة 

ب�رسفات وفوا�سل ونتــــــوءات ومزاريب بارزة 

�ســــــود حممولة فوق ركائز  أ�سكال الأ وتاأخــــــذ ا

حجرية رباعية ال�سكل واأحادية احلجر. ويف 

مركز احلو�س يوجد بناء على �سكل مق�سورة 

�سغرية ناو�س Naos مربع ال�سكل وتفتح جهة 

ال�سمال. وقد توجت هذه املق�سورة بكورني�س 

خاديد، وترتكز  على الطــــــراز امل�رسي ذي الأ

أخــــــدود مت نحته يف ال�سخر  بدورها �سمن ا

الطبيعــــــي يف املوقع، وزينت هــــــذه امل�سورة 

بدورها باأخاديد م�سابهة. 

ويرجع بناء هذا املعبد اإىل الفرتة الواقعة 

بني القــــــرن ال�ساد�ــــــس والرابــــــع ق.م. وكان 

بنــــــاوؤه مكر�ســــــاً ح�ســــــب راأي الباحث دوناند 

لــــــه الفينيقي ملــــــكارت – هرياقليو�س اإله  الإ

له احلامي، وقد ت�سابهت �سفاته  احلرب والإ

له  وخ�سائ�سه كلياً مع �سفات وخ�سائ�س الإ

لــــــه الرئي�س ملعبد  اإ�سمــــــون Echmoun الإ

النبع يف مدينة �سيدا. ولهذا فاإن وجوده يف 

مدينة عمريت ويف منطقتها جاء موؤكداً من 

خالل كتابة عمريت، وكذلك من خالل ختم 

 .Kazel ودمغة تل الكزل

ويبــــــدو اأن معبد عمريــــــت قد هجر ومتَّ 

التخلــــــي عنه يف منت�سف القرن الرابع ق.م، 

أنــــــه بقي موقع ارتياد مقد�س يتم ارتياده  اإل ا

ب�ســــــكٍل م�ستمــــــر ومتكرر من قبــــــل املوؤمنني 

واملتعبدين، ول�رسب املياه املقد�سة منه. وقد 

تاأكد ذلك من خالل كميات الك�رس الفخارية 

الكثــــــرية والتي تعود اإىل الع�ــــــرس الهلين�ستي 

والتي مت التقاطها من و�سط حو�س املاء. 
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ومن بني هــــــذه الفخاريات وجدت كمية 

قداح املغلقة بو�ساطة  باريق والأ كبرية من الأ

أ�سكال  م�سطحــــــات مثقوبــــــة بفتحــــــات ذات ا

خمتلفــــــة من امل�ســــــايف والفلــــــرتات. وكذلك 

أفعــــــى وهي تبتلع املاء وبدون  بو�ساطة �سكل ا

�سمــــــاك احلية والتي  خماطر مــــــن ابتالع الأ

تعوم يف احلو�س. 

:Favissa حلفرة – �ملقلع�

أو املقلع عبارة عن حفرة  وهــــــذه احلفرة ا

طويلة وكبرية بلغ طولها 70م وعر�سها 60م. 

وتبتعــــــد عن املعبد مب�سافة 100م من اجلهة 

ن ت�ستعمل من  الغربيــــــة، وما زالت حتــــــى الآ

قبل �ســــــكان املنطقة كمقلــــــع للحجارة. وقد 

ذكــــــر الباحــــــث دوناند الذي قــــــام يف اإجراء 

أنه رفع  حفريات يف املنطقة يف عام 1926م ا

من املوقــــــع العديد من التماثيل املنحوتة من 

ال�سخــــــر الكل�سي اللــــــون، وكذلك منحوتات 

أثناء حفريات عــــــام 1954م، ومنها  وجــــــدت ا

العديــــــد مــــــن الروؤو�س واأجزاء مــــــن متاثيل، 

أو اأ�رسجة ومتاثيل �سغرية  وكذلك �سمعدانات ا

غريقي.  وفخاريات من النمط الإ

أمــــــا بخ�سو�س التماثيل فتنتمي بدورها  ا

اإىل ثالثــــــة اأ�سناف رئي�سة وهــــــي عبارة عن 

رجــــــال تكت�ســــــي علــــــى الطريقــــــة امل�رسية، 

له ملــــــكارت – هرياقليو�س حيث  ومتثــــــال الإ

لهة ويتوافق  تت�سابــــــه جبهته مع جبهــــــات الآ

النحــــــت ب�سكلٍ  جيد مع جبهــــــة واجهة دكة 

املق�سورة. 

له يف كل  وكانــــــت تنت�سب متاثيل هذا الإ

مكان يف الفــــــرتة الزمنية الواقعة بني القرن 

قدم  ال�ساد�س والرابع ق.م. وتعترب التماثيل الأ

له هرياقليو�س، وقد جاء على �سكل اأ�سلد  لالإ

�سدي،  اأي غــــــري ملتحي ومك�سو بالك�ســــــاء الأ

�سكال ذات  وهو ال�سكل الذي ظهر من بني الأ

هذا ال�سنف والتي ظهرت يف جزيرة قرب�س 

يف القــــــرن ال�ساد�س ق.م. واأخــــــرياً ومن بني 

�ســــــكال يوجد عدد كبري من التماثيل  هذه الأ

التــــــي تنتمي اإىل النموذج املعــــــروف بنموذج 

اخليال الفار�سي. 

ميد�ن �لفرو�سية:

متَّ التعرف على بناء املعبد وهويته ب�سكٍل 

جيد منذ حفريات الباحث رينان عام 1926م. 

وجاء موقعه على منحدر ال�سفح الأمين من 

أبعاد احللية  نهر عمريت، ومتَّ التعرف على ا

والبالغة طــــــولً 230م وعر�ساً 30م. وكذلك 

على املدرجات املخ�س�سة للجلو�س والبالغة 

7 درجات مــــــن كل جهة. وقد تبني اأن ج�سم 

امليدان قد نحت يف ال�سخر الطبيعي. 
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ويف اجلهــــــة الغربية منــــــه متَّ ا�ستخدام 

املوقــــــع كمقلع للحجــــــارة امل�ستخدمة للبناء، 

ومن اجلهة ال�رسقية نفــــــذت املداخل داخل 

بنــــــاء ن�سف دائــــــري، ويف املوقــــــع نف�سه متَّ 

بنــــــاء منارة وعنا�رس معمارية تتبع اإىل �سبينة 

امليــــــدان، وجميع هذه العنا�ــــــرس املذكورة متَّ 

ثرية.  أثناء احلفريات الأ العثور عليها ا

كما ك�سفت احلفريات عن وجود رواقني 

خ�س�سا كمدخلني اأو مدخل وخمرج للميدان 

نفذا اأي�ساً يف ال�ســــــكل الن�سف دائري، ويف 

و�سط املدخل اجلنوبي املنفذ على �سكل رواق 

)بارادو�س( متَّ العثور على نقد برونزي يعود 

مرباطور لي�سينيو�س Licinius. وهذا ما  لالإ

يوؤكد اأن بناء املعرب جاء متاأخراً باملقارنة مع 

البنــــــاء الذي متَّ العثــــــور عليه والتعرف على 

تاريخه والذي يعــــــود اإىل القرن الرابع ق.م. 

والذي يرجــــــع اإىل اأ�سل بناء امليدان. وبذلك 

جند اأن هــــــذا امليدان يوؤكــــــد وب�سكٍل وا�سح 

اأن مدينة عمريــــــت – ماراتو�س كانت مدينة 

هامــــــة وذات عدد كبري من ال�سكان يف العهد  

الهلين�ستي.                       

�مل�ساكن:

�سبــــــار عند  متَّ تنفيــــــذ العديــــــد مــــــن الأ

تاأ�سي�ســــــات املنازل التــــــي متَّ بناوؤها حماذيًة 

أنهــــــا فقدت كليــــــاً يف الوقت  للميــــــدان، اإل ا

احلا�رس ومل يبق منها �سوى �سل�سلة من القبور 

التي نفذت يف ال�سخور يف الع�رس الروماين. 

ولكــــــن يف الق�سم اجلنوبي مــــــن املدينة واإىل 

ال�رسق من موقع قبور املغازل فما زلنا ن�ساهد 

حتى اليوم بقايا منزل �سخري تبلغ واجهته 

30م مع ارتفــــــاع 6م، ومل يبق من هذا املنزل 

�ســــــوى الق�سم ال�سمايل بينمــــــا باقي اجلهات 

فهي منفذة يف ال�سخر. 

وقد متَّ تق�سيم هــــــذا املبنى من الداخل 

اإىل ثــــــالث حجرات بو�ساطــــــة ثالثة جدران 

حمفوظــــــة يف ال�سخر. ويعــــــرف املبنى اليوم 

با�ســــــم الكني�سة حيــــــث اأعيــــــد ا�ستعماله يف 

العهد امل�سيحي، اإل اأن الباحث رينان مل يتكلم 

عــــــن تفا�سيل املبنى �سوى عن اإك�ساء رخامي 

�سف  أنه ولالأ واحد كان يك�سي اجلدران، اإل ا

فقد كلياً يف الوقت احلا�رس. 

هند�سة عمارة �لقبور:

�ملغازل:

أبنيــــــة جنائزية ترتفع  وهي عبارة عــــــن ا

اأحيانــــــاً اإىل مــــــا ينــــــوف عن الع�ــــــرسة اأمتار، 

وتزداد ارتفاعاً من خالل تن�سيد النواوي�س 

التي تنفذ من الداخــــــل على �سكل حجرات 

أنــــــواٍع خمتلفة. ويتنوع بنــــــاء املغازل لتاأخذ  با

�سكال التالية: الأ
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� – �لقرب �لهرمي: 

 وهو عبارة عن برج اأ�سطواين يرتفع فوق 

قاعدة ذات �سكل تكعيبي، بينما يكون املظهر 

العلوي للبناء على �سكل هرمي. اأما القبو يف 

ر�س فيتكون من حجرتني:  أ�سفل الأ ا

وىل: تكون على �سكل حلد loculi ذي  الأ

أو نواوي�س.  اأخاديد ا

أنها م�سممة لتكون  الثانيــــــة: من املرجح ا

قرب ال�سخ�سية املوؤ�س�سة لل�رسيح فقط ؛ وهي 

بذلك حتتوي على م�سطح مرتفع يف مركزه 

ومــــــن املرجح اأن تاريــــــخ املجموع الكامل 

بنية يعود اإىل تاريخ بناء املعبد. 
لهذه الأ

مدخ���ل �ل�رشي���ح: جاء هذا املدخل على 

�سكل منحدر لطيــــــف ورقيق يتم الولوج اإليه 

بو�ساطة �سل�سلة مكونة من ثالثة اأدراج متتالية، 

وكل واحدة مكونة من درجتني. وجميع هذه 

نقا�س التي  ت بالرتاكمات والأ جزاء امتالأ الأ

تعــــــود اإىل العديد من احلاجيــــــات املتدرجة 

ول ق.م. وهذا  تاريخياً بني القرن الرابع والأ

أنها بقيت ذات ا�ستعمال متوا�سل.  ما يوؤكد ا

�لقرب ذو �لقبة:

أو ركيزة  وهــــــو بناء يحتــــــوي على دكــــــة ا

دائريــــــة حم�سونة من اخلارج باأ�سكال نحتية 

أ�سود تربز على �سكل نتوءات  أربعة ا مكونة من ا

على ينه�س  دائريــــــة حمدبة ال�ســــــكل. ويف الأ

أ�سطوانّياً متوجاً بقبة  البنــــــاء م�سكاًل برجــــــاً ا

نحتــــــت اأر�سية حميطها اخلارجي على �سكل 

م�سننات تثبيــــــت وبــــــروزات واأخاديد ت�سابه 

املنهج املعماري املتبع يف بناء املعبد. 

ثري  وجاء العر�س العــــــام لهذا املبنى الأ

وقبته م�سابهاً ب�سكٍل جيد للمبنى اجلنائزي 

الــــــذي ذكر �سابقــــــاً مع بع�ــــــس الختالفات 

الب�سيطــــــة يف املخطط الذي عر�سه الباحث 

رينان. 

خمطط �لبناء: وهو عبارة عن رواق ذي 

درج وم�سطبــــــة متو�سطة نفــــــذت يف مقدمة 

وىل، مــــــع تنفيذ �ستــــــة اأخاديد  احلجــــــرة الأ

علــــــى �ســــــكل نواوي�س. وتفتح هــــــذه احلجرة 

 مبا�ــــــرسًة علــــــى ال�سالة املخ�س�ســــــة ملوؤ�س�س

 ال�رسيح. 

وقد تبني اأن هذه القبور قد طراأت عليها 

�سافات منذ القدم،  التعديات والنتهاكات والإ

والدليــــــل على ذلك العثــــــور يف و�سطها على 

أثرية ترجع اإىل ع�سور خمتلفة بدًء  عنا�ــــــرس ا

ول  مــــــن القرن اخلام�س ق.م وحتى القرن الأ

ب.م، ومنها: مقاب�ــــــس اأو مما�سك وعراوي 

وردية ال�سكل وجــــــرار واأ�رسجة و�سمعدانات 

ومتائم وتعويذات. 
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وقــــــد بلغ ارتفــــــاع الن�سب ت�سعــــــة اأمتار، 

وعر�س القاعدة خم�سة اأمتار. 

مقابر �أخرى من عمريت:

اإ�سافــــــًة اإىل القربيــــــن املذكوريــــــن �سابقاً 

خــــــرى لعدد من  توجــــــد بع�س النمــــــاذج الأ

القبور املتواجدة على بعد 200م اإىل ال�رسق 

من موقع املغازل منها

1 - قرب يرتفــــــع على �سكل دائري جميل 

يظهــــــر علــــــى �ســــــكل مو�سورين بــــــرزا ب�سكل 

تكعيبي ومرتابطــــــني بو�ساطــــــة كورني�س ذو 

نوذج م�رسي. 

2 -  قبــــــور ذات نــــــوذج الدمامي�س اأو 

ال�رساديــــــب وتت�سابــــــه يف نوذجها مع ناذج 

القبور ال�سابقة. 

3 – قــــــرب مقبــــــب ومكون مــــــن حجرتني 

مرتبطتني مع بع�سهما بو�ساطة دهليز على 

�سكل ممر �سيق، اإل اأن املعرب جاء على �سكل 

بئــــــر �ساقويل بعمــــــق 5،3م ويعود تاريخه اإىل 

العهد الفار�سي. 

4 – قرب مقبــــــب متَّ الك�سف عنه يف عام 

1976م وقــــــد نحت هذا القــــــرب يف ال�سخر، 

أنه يفتقر للناحية اجلمالية، ويعترب هذا  اإل ا

كرب حجماً من بــــــني جميع النماذج  القــــــرب الأ

ن. ويتقدم  التــــــي متَّ الك�سف عنها حتــــــى الآ

درج املعــــــرب لهذا القرب بوابة ذات نوذج بهو 

الرواق بعر�س 2،4م، وكذلك درج مكون من 

�ستة اأخاديد على �سكل نواويي�س، ومن بينها 

واحد جاء على �سكل حجر اإغالق. 

وىل  وهــــــذا البهو يفتح علــــــى احلجرة الأ

ربعة والتي تت�سل بدورها  خاديــــــد الأ ذات الأ

مــــــع حجرة �رسيــــــح قرب �سيــــــد ال�رسيح ذات 

جمايل  القبة املرتفعة. وبذلك يبلغ الطول الإ

ملبنى ال�رسيح 17م. 

ونالحــــــظ يف هذا املوقــــــع اأن احلجرتني 

خريني مل تكونا يف حمور البهو  الرئي�ستــــــني الأ

أو تغيري  نف�سه. وهذا يدل على وجود اإ�سافة ا

�سلي.  لحق على املبنى الأ

أمــــــا املواد املكت�سفــــــة يف النواوي�س فهي  ا

عبارة عن اأغطية اأواين واأ�رسجه و �سمعدانات 

أ�سيــــــاء جنائزية. وجميعها ترجع  و متائم  و ا

يف تاريخهــــــا اإىل الفرتة الواقعــــــة بني القرن 

الرابع والثالث ق. م. وهذا برهان ودليل على 

اأهمية املدينة واملوقع يف العهد الهلين�ستي. 

�ملقابر �ملحيطة  مبدينة عمريت:

برج �لبز�ق:

يقــــــع علــــــى بعــــــد 1،5كم جنــــــوب غرب 

عمريت، ويرتفــــــع الربج فــــــوق قاعدة مربع 

ال�ســــــكل بطول �سلع 8،8م. وهذا الربج مبني 
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مــــــن كتل من احلجــــــارة الكبــــــرية وال�سخمة 

حيث تبلــــــغ مقايي�س بع�سهــــــا 5م طولً و2م 

ارتفاعــــــاً. وبني الربج فوق ال�سخر الطبيعي 

الذي ُهيِّئ لهــــــذا الغر�س عن طريق النحت 

والتهذيب. ومــــــن ثم متَّ تزيني الق�سم العلوي 

من الربج بكورني�س ذي نتوء برز وكاأنه مقطع 

ب�ســــــكل هرمي بارتفــــــاع 5م حيــــــث مازالت 

ر�س  بع�س عنا�رسه منبطحة ومرمية فوق الأ

املحيطة بال�رسيح. 

ومن املالحــــــظ اأن هذا البنــــــاء مل ترتفع 

أنه باملقابل  أو �سكل مقبب، اإل ا أية قبة ا فوقه ا

فقد ارتفــــــع بو�ساطة حجرتــــــني جنائزيتني 

فــــــوق بع�سيهمــــــا البع�س حيث  متو�سعتني 

نحتت جدرانهمــــــا وتهياأت للبنــــــاء من اأجل 

ت�سكيــــــل �سل�سلة مــــــن النواوي�ــــــس على �سكل 

اأخاديد، بعد ذلك جند التقاطيع والفوا�سل 

مــــــن البناء املحفــــــوظ قد ظهــــــرت به�سا�سة 

كبــــــرية، لذلــــــك مت التعوي�س عنهــــــا بو�ساطة 

فوا�سل وتقاطيع بنائية. 

وقد �ساهد الباحث رينان يف هذا البناء 

جزاء  ال�سابق حتــــــولً جوهرياً وخا�ســــــة بالأ

الهامــــــة واجلوهريــــــة ومنهــــــا التقبب حول 

حجــــــرات حفرت يف الطبقــــــات ال�سفلى من 

التاأ�سي�ــــــس ال�سخري املرتفــــــع. ويظهر برج 

البزاق مرحلة للتحول احلا�سل بني البناء ذي 

القبة والقرب التزييني على �سكل ال�رسيح. 

ويظهر الديكور املنفذ يف املبنى اأن هذه 

ثرية تنتمــــــي اإىل املجموع املتكامل  بدة الأ الآ

للقبور ال�سابقة واملو�سوفة يف مدينة عمريت. 

خــــــرى فاإن  بنية الأ وكمــــــا هو احلــــــال يف الأ

البناء يعود اإىل العهــــــد اله�سموين، واأن هذه 

ثرية بنيت لتكون اأ�رسحة للعائالت  بنية الأ الأ

أرواد  الكــــــربى واملرموقة يف كل مــــــن جزيرة ا

بنية  ومدينــــــة عمريت، وهي واحدة مــــــن الأ

الهامة املتعلقة مبعارفنا التاريخية املرتبطة 

بالتاريخ الفينيقي. 

:Άzzar لنيكروبول يف عاز�ر�

يف العهــــــد الرومــــــاين فقــــــدت عمريت 

أهــــــل املدينة القبور  اأهميتها، فقــــــد ح�سد ا

�رسحة ذات الطوابق املت�سابهة اإىل  أزالوا الأ وا

تلك القبور التي تعود اإىل القرن الثالث ق.م 

يف مدينــــــة تدمر وحــــــوران، ويف النيكروبول 

من منطقة عازار على ال�ساطئ ال�سمايل من 

مدينــــــة عمريت حيث نقب الباحث رينان يف 

أثرياً وخا�سًة  حوايل الع�رسين مبنًى جنائزياً ا

البنية ذات القباب، وعند ذلك لحظ ت�سابهاً 

بنية التي كانت اأقل جودًة  كبرياً مع بع�س الأ

منها. 
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 Beule ويف مدينة قرطاج ك�سف الباحث

بوليــــــه اأن البنية اجلنائزيــــــة ذات القباب يف 

تلــــــك املدينة مل تكــــــن ذات من�ســــــاأ كال�سيكي 

أو تنتمــــــي اإىل النمــــــاذج الكال�سيكية، واإنا  ا

ت�سابهت مع احلجرات اجلنائزية املكت�سفة يف 

�سواحي مدينة القد�س ويف نيكروبول مدينة 

�سيدا، ويف العديد من املدن الفينيقية. ومع 

خ�سو�سيــــــة فريدة وهي وجــــــود اأدراج تتجه 

من ال�سمال اإىل اجلنوب. 

ومن بني املكت�سفات التي متَّ العثور عليها 

تابوت من الرتاب امل�سوي طلي ج�سمه باجل�س 

حمر والذي مازالت  �سفر والأ ذي اللونني الأ

ن. كما عر  بقايــــــا منه حمفوظــــــة حتــــــى الآ

ن�سيــــــب �سليبي يف موقع عــــــازار على هيكل 

مطلي باجل�س يف داخل تابوت من الر�سا�س 

يعود للع�رس الروماين. كما اأن طبقة اجل�س 

حفظت بقايا الثــــــوب املثنى. وبهذا جند اأن 

م�سدر ا�ستعمال اجل�س يبقى جمرد افرتا�س 

اأو وهم كان ينتقل من منطقة اإىل اأخرى. 

�خلال�سة:

ثريــــــة يف مدينة  بنيــــــة الأ من خــــــالل الأ

ول والهام  عمريت جنــــــد الدليل والربهان الأ

حول اأهميــــــة وازدهــــــار وانتعا�ــــــس واأ�سالة 

احل�سارة الفينيقيــــــة املبكرة، وب�سكل خا�س 

غريقي والروماين.  يف العهــــــد اله�سموين والإ

أننا يف النتظار حتــــــى تك�سف لنا هذه  كمــــــا ا

املدينة واملوقــــــع يف امل�ستقبل عن مكت�سفات 

توؤكــــــد وتزيد وتو�سح وتعمــــــق معرفتنا حول 

و�سط القدمي.  تاريخ ال�رسق الأ

الهوام�ش:

 Archéologie et ه��ذا املق��ال ارتكز على ما ن�س��ره املرحوم ن�س��يب �س��ليبي يف كت��اب اأثار وتاري��خ �س��ورية  -1

Histoire de la Syrie. II. Printed in Germany 1989. وكذل��ك اأبح��اث كل م��ن دونان��د 
بحاث لكليهما واملن�سورة  ثرية العربية ال�سورية ويف العديد من الأ ون�س��يب �س��ليبي يف عام 1985م  يف احلوليات الأ

يف اأعداد خمتلفة من احلوليات نف�سه. 

¥µ
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وجي������ه البارودي �ساعر معا�رص متمي������ز ب�سخ�سيته متيزه يف غزله و�سائر 

أدائه يف املحافل، وبنربات �سوته فوق املنابر.. وهو يف  أ�سعاره، متميز بح�سن ا ا

 بارز، ولعله يف طليعة ال�سخ�سيات الرنج�سية 
)1(
جممل ق�سائده �ساعر نرج�سي

أدبنا العربي، من مثل عمر ابن اأبي ربيعة واأبي الطيب املتنبي ثم عمر اأبو  يف ا

ري�سة ونزار قباين..

 
)2(
بيقورية أبرز �سعراء املدر�سة الأ ويعد ال�ساعر البارودي يف الوقت نف�سه ا

دب والفن، وقد تنزلق  يف ال�سع������ر وهي التي تعلي من �ساأن املتعة واللذة يف الأ

اأديب وناقد واأ�ستاذ جامعي

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁

ò

بيقورية  الرنج�سية والأ

يف غزل وجيه البارودي

❁
د. عمر الدقاق 
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اإىل درك العبث واملجون. وممن �صدروا عن 

بيقوري������ة يف ال�صعر القدمي  هذه النزع������ة الأ

على تفاوت يف املدى- امروؤ القي�س وابن اأبي 

أبو نوا�س ثم ابن �صكرة  ربيعة وب�صار بن برد وا

وابن حجاج.. كما يع������د �صاعر لبنان اليا�س 

بيقورية  �صبكة يف طليعة �صع������راء املدر�صة الأ

يف الع�رص احلديث.

بيقوري������ة بطبيعته������ا مغايرة  ولي�ص������ت الأ

للرنج�صية، فكلتاهما تنبعثان من نف�س هائجة 

مفعم������ة بحب احلياة، متلهف������ة على مواطن 

أة. ولذلك  اجلمال، مفتون������ة مبحا�صن امل������را

قد جتتمعان وتتوا�صجان يف نف�س واحدة ثم 

تندفق������ان من قريحة واحدة. وهذا هو حال 

بيقوري  �صاعرنا وجيه الب������ارودي ال�صاعر الأ

أة، وقلما  الرنج�صي معاً، �صاعر اجلمال واملرا

جند �صاعراً �صواه تتجلى منازعه وهواج�صه 

يف ق�صائ������ده على هذا النحو م������ن العفوية 

واحل������رارة والطرافة. فه������و �صاعر احلب بل 

أة ومفاتن  الع�ص������ق يتطل������ع اإىل حما�صن امل������را

نوثة ب�صغف يبلغ ال�صبق. الأ

اإن اعت������داد البارودي بنف�ص������ه وحر�صه 

على ت�صوير رغائبه اجلاحمة جتاه حمبوباته 

ب�رصاح������ة و�صدق، ومن ث������م مبادلة الغواين 

له يف م�صاع������ر الهيام واللذائذ جعله �صاعراً 

أبيقورياً منذ مطلع يفاعته وبواكري  نرج�سياً ا

ا�سعــــــاره ويف �سائــــــر ق�سائده خــــــالل حياته 

املديدة وعطائه املت�ساعد املعجب.

ولعلَّ حب احلياة هو الذي زاد البارودي 

اإقبــــــالً عليها ودفق يف نف�ســــــه ن�سغ ال�سغف 

أبقى  أة. وهذا ما ا آيــــــات اجلمال، جمال املرا با

روح ال�سباب حية نا�رسة متاألقة لديه يف كل 

اأطوار عمره:

مثلما حياتي  تذكي  �ل��ه��وى  ن��ار 

خ�رش يخ�سل بالقطر �لنبات �الأ

لقد طغت على نف�ــــــس البارودي النزعة 

بيقوريــــــة والرغبــــــة اجلاحمــــــة يف التمتع  الأ

بامللذات، وراح يقول بزهو واعتداد:

�أحل���ان قلبي دن��دن��ت ومت��اوج��ت

غ���ن���اء �أرق  يف  ح���ب���ي  ب����رن����ني 

�لهوى ع��ن  �أت���وب  وال  �أذوب  و�أن���ا 

فنائي �مل��ت��اب  �أت���وب ففي  ل��ن  ال 

كمــــــا اأح�ســــــن ت�سوير هــــــذا النهم الذي 

ليرتوي يف نف�س ذلــــــك املراهق الرجل بعد 

اأن:

�إىل �سما  ح��ت��ى  ب��ال��ل��ذ�ت  ت��َف��ق��ه 

�ملر�هق �إليها  يرقى  ال  فر�دي�س 

اإن اإح�سا�ــــــس البــــــارودي احلــــــاد بجمال 

أة  نثى جعله يهفــــــو اإىل تلم�س حما�سن املرا الأ
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ومفاتنهــــــا يف كل مو�سع بل يف كل اأنلة من 

ت�ساري�س ذلك اجل�ســــــد اللدن الغ�س. وهنا 

تتبدى نزعته احل�سية �ساعراً وطبيباً:

م��ن ج�سمها �إب���رة  ك��ل مغر�س  يف 

غ��������ر�ء �الإ م���ت���ع���ة وح�������س���ي���ة  يل 

بيقوريــــــة املغرقة يف جممل  وتتجلــــــى الأ

أة بجزئيات هذا  اأو�ساف ال�ساعر جل�سد املرا

أبعد  اجل�سد وبتنوع اأع�سائه. اإنه مزهو اإىل ا

مدى بهــــــذا املنحى املتفــــــرد يف غزله الذي 

عراف.  يت�سم ب�رساحة ل تعباأ بالعادات والأ

أبــــــداً اإىل اجلمال متع�سق  وهو متعط�س ا

أبداً ق�سده يف كل حال: أة، وحواء ا أبداً للمرا ا

�سبوتي و���س��ع��ل��ة  ف��ات��ن��ت��ي  ح����و�ء 

ح������و�ء ف���ردو����س���ي و�������رَش ب��ق��ائ��ي

ع�ســــــار مندفعــــــاً اإىل مكامــــــن  اإنــــــه كالإ

اجلمال:

م���ه���اة ع������ن  ت���������رده  ق������ف������ارً�  ال 

ْه دررّ ع�����ن  ت�������س���ده  ب������ح������ارً�  ال 

ج��م��اال �ل�����س��م��اء  يف  ����س���ام  و�إذ� 

ر�ده�����ا ط���ائ���رً� وخ���ا����س �مل��ج��ره

وكثرياً ما طاب للبارودي الغو�س يف غمار 

نوثة الطاغية ومفاتــــــن اجل�سد ال�سائقة،  الأ

وذلك من خالل �سور ح�سية معجبة:

�أع���م���ل���ت ع��ي��ن��ي ف�����رتة وج������روؤت

ولظاهر لباطن  ي��د�ي  فامتدت 

وحت��دث��ت �أن���ام���ل���ي،  �إيَل  ن��ق��ل��ت 

�ل�ساعر خ��ي��ال  ينقله  م��ال��ي�����س 

وقد يُغــــــرق البارودي يف �رسد تف�سيالت 

م�ساهــــــد الو�سال والعناق بينــــــه وبني فتاته 

دونا جمجمة ول حــــــرج، فالت�رسيح عنده 

هو املن�سود ولي�س التلميح. 

وهكــــــذا م�ســــــى يف و�سف مــــــا كان منه 

ومنها ذات ليلة:

و���س��م��م��ت��ه��ا ب���ج���و�رح حم��م��وم��ة

�أب��ت��دي مو�سع  �أي  م��ن  و�ح���رتت 

ل���ورده ك���م ظ��م��ئ��ت  مل���اه���ا،  �إىل  �أ 

ه��ل بعد ذي��اك �للمى م��ن م��ورد

و�رمت��ي �أط��وف  نهديها  �أم ح��ول 

فاإىل حمى �لنهدين طال تنهدي

ما بني منحدر ومنعطف ور�بية

خ���������������الل: ت�����ق�����ل�����ب وت���������������اأود

�مل��ف��ات��ن كلما ت��ل��ك  وغ���رق���ت يف 

�زدد يل  قالت  و��ستكرثت  �أغرقت 

اإن نف�ســــــاً هائجــــــة م�سطرمــــــة كنف�ــــــس 

البارودي فطرت على ال�سهوة العارمة وغلب 

عليهــــــا ال�سبق والنهم هيهــــــات اأن تتمكن من 

حتقيق مبتغاها يف واقــــــع احلياة، فالو�سال 

مطلب ع�سري املنال، ودونه عوائق واأهوال:
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مت���ر ب���ي �حل�������س���ان ف��اأ���س��ت��ه��ي��ه��ا

�ل��و���س��ال �إىل  ���س��ب��ي��ل  ال  ول���ك���ن 

بيقورية على  ومــــــع ذلك فاإن �سلطــــــان الأ

نف�ــــــس �ساعرنا ل يحــــــد، والياأ�س ل مكان له 

يف عــــــامل البارودي، فليم�س يف طلب امللذات 

ما �ساء له امل�سي حتى يق�سي اهلل اأمراً كان 

مفعولً، واإذ ذاك:

أ�سطــــــورة احلب  ا يف الالنهايــــــة تنتهــــــي 

العنيف وتنتهي غزواتي

أنــــــا اأخو ج�سع،  مــــــادام عرقــــــي ناب�ساً فا

اأخونهم، اأخو فتكات

كالذئــــــب �سال وجال يف طــــــول القطيع 

وعر�سه واأطاح بالع�رسات

❁    ❁    ❁

اأما النزعة الرنج�سية الطاغية لدى وجيه 

بيقورية املتمحورة  البارودي، فهي �سنــــــو الأ

نا. اإنها ظاهرة متجذرة يف نف�س 
اأي�ساً حول الأ

أ معه منــــــذ اأن يعي وجوده،  كل اإن�ســــــان، تبدا

وهو طفل يزهى بنف�سه ويحر�س على جذب 

اإليــــــه بافتعال احلــــــركات واإحداث  نظار  الأ

ال�سجيج واإظهار القدرة على الفعل واأحياناً 

العبــــــث والتحطيــــــم. ثــــــم تتبــــــدل معطيات 

الرنج�سية وتتنامى لدى املراهق الذي يجنح 

اإىل حتقيــــــق ذاته واإثبــــــات موؤهالته، ويتطلع 

اإىل اأن يجعــــــل لنف�سه حيزاً يف جمتمعه وبني 

اأقرانه.

مــــــور اأن تخــــــف حدة  ومــــــن طبيعــــــة الأ

الرنج�سية مع تقدم العمر، حني يدرك املرء 

أنــــــه لي�س وحيــــــداً يف معرتك احليــــــاة، واأن  ا

بداع لي�س مق�سوراً عليه وحده. وهذه هي  الإ

احلالــــــة ال�سوية الغالبة، وتتجلى على اأف�سل 

وجه لدى كبــــــار الباحثني ونبهاء العلماء من 

أنــــــه فوق كل ذي علم عليم..  الذين يدركون ا

مر ل مي�سي على هــــــذا الغرار  غــــــري اأن الأ

دباء وال�سعــــــراء وامل�سورين  لدى جمهــــــرة الأ

واملو�سيقيــــــني و�سائر الفنانــــــني واملبدعني.. 

أبعد مدى يتوهم  حتى اإن بع�سهم يذهب اإىل ا

أنه يف اقتداره ي�ستطيع بفنه وب�سعره اأن يغري  ا

وجه العامل.

مــــــر اأن هذا ال�سعور بت�سخم  وحقيقة الأ

عجاب بالــــــذات له ما ي�سوغه لدى  نا والإ الأ

النبهــــــاء والنابغــــــني والعباقــــــرة الذين قلما 

يجــــــود الزمان باأمثالهم.. حتى ليمكن القول 

اإنــــــه لول هذا ال�سعــــــور الرنج�سي الكامن يف 

بداع، ولقنع مبا  حنايا املبدع ملــــــا ا�ستطاع الإ

يتي�رس له من العطاء. فالرنج�سية هي الدافع 

أثر  واملحم�س وهي املحر�س واملحفز.. ومما ا

أنه حني  عن النحات العظيم )مايكل اأجنلو( ا
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فرغ من �سنــــــع متثال النبي مو�سى، 

تلــــــك التحفــــــة الفنية، نظــــــر نظرة 

اإعجاب اإىل ما اأبدعته عبقريته، ثم 

قذف متثالــــــه باإزميله قائاًل: اأما اآن 

اأن تنطق..؟

ومثل هذا احلال تثوي يف نفو�س 

كثري من كبــــــار �سعرائنــــــا ال�سابقني 

نا  الذين تعاظمت ذواتهم وتنامت الأ

لديهــــــم. ول�سيما يف ق�سائد الفخر 

أ�سعــــــار النقائ�س. وقد  والهجــــــاء وا

تلى هــــــذا ال�سعور لــــــدى ال�ساعر 

أنه  الرنج�ســــــي جريــــــر حني ادعــــــى ا

أتاح له القدر  البازي املحلق الــــــذي ا

الن�سباب على قبيلة نري ليخزيها 

ويفحم �ساعرهــــــا »الراعي«.. ويعد 

أبو الطيب املتنبي �سيد الرنج�سيني  ا

دبي حني ا�سرتط على  يف تراثنــــــا الأ

ألي�س  مليكــــــه اأن يجال�سه جمال�سة الند للند، ا

أدبه كما قال؟  عمــــــى اإىل ا هــــــو الذي نظر الأ

أبــــــو العالء املعــــــري على توا�سعــــــه املعهود  وا

أنه اآت مبــــــا مل ت�ستطعه  واإنــــــكار ذاتــــــه ادعى ا

وائــــــل.. ويف ع�رسنــــــا احلديــــــث تتج�سد  الأ

أبو ري�سة  الرنج�سيــــــة قوية يف �سخ�سية عمر ا

أ�سعــــــاره املتعالية. ويتبدى نزار  املزهوة ويف ا

كرب يف مثل قوله: قباين الرنج�سي الأ

م���ار����س���ت �أل������ف ع����ب����ادة وع���ب���ادة

ف��وج��دت �أف�����س��ل��ه��ا ع��ب��ادة ذ�ت��ي

ومل يكن البارودي بدعاً بني ال�سعراء على 

هــــــذا ال�سعيد فرنج�سيته مل تــــــاأت من فراغ، 

اإذ توافرت لديه عنا�ــــــرس التميز والعتداد 

لكونه �سليــــــل اأ�رسة معروفــــــة يف حماه، كان 

أبنائهــــــا رواد الدرا�سة يف  هو مــــــع نخبة من ا

أنه اأي�ساً يف  مريكية ببــــــريوت، وا اجلامعــــــة الأ

أنه �ساعر  طليعــــــة اأطبــــــاء بلده، ف�ساًل عــــــن ا
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موهوب. ومن هنا غدت الرنج�سية كظاهرة 

ن�سان من اأهم مو�سوعات علم  نف�سية لدى الإ

أبرز م�سطلحات النقد  أي�ساً مــــــن ا النف�س، وا

دبي. الأ

على اأن البارودي برغم نرج�سيته ليعتد 

بح�سبــــــه ون�سبــــــه، فهــــــو يــــــرى اأن ع�ساميته 

وموهبته هما مفتاح �سخ�سيته، ول نظري له 

بعد ذلك بني النا�س:

��ًا حكيت وال �أمرّ �لع�سامي، ال  �أنا 

ي�سبهني �لنا�س  �أح��د يف  �أب��ا، وال 

أنــــــه نطا�سي كبري و�ساعر  ويكفيه ف�ساًل ا

�سهري:

�أدب ويل جناحان من طب ومن 

حلقت، ما �أحد يف �لكون يلحقني

كان طبيعيــــــاً اأن ينفتح يافــــــع �ساب على 

احلياة الرحيبة حني انتقل من نطاق مدينته 

املنغلقــــــة املحافظة حمــــــاة اإىل ربوع بريوت 

لئة وجامعتها ال�سهرية، فانبثقت هناك  املتالأ

بواكري ق�سائده يف الغزل ينظمها وي�ستمع اإىل 

اأمثالها مع �سفَيه �ساعــــــر فل�سطني اإبراهيم 

ول  طوقان.. ثم كان بعدئذ �سدور ديوانه الأ

)بيني وبني الغــــــواين(، وهو جمموعة �سعرية 

تــــــكاد تكون جميع ق�سائدهــــــا يف الغزل كما 

ينم على ذلك عنوانها.

اإن اقت�سار �ساعر النظم يف غر�س الغزل 

يف طور اليفاعــــــة وال�سباب ظاهرة معهودة، 

غــــــري اأن ما مل يكن معهــــــوداً لدى �سعراء ذلك 

الع�ــــــرس هذا املنحى يف تنــــــاول املو�سوعات 

الغزليــــــة املرتكزة اإىل طريقــــــة احلوار الذي 

يتحول اأحياناً اإىل طابع املناظرة، حيث تكر 

أبياتها  الق�سائــــــد احلواريات التي تن�سلــــــك ا

أة. واأغلب  بني القطبني املعنيني الرجل واملرا

ما يكون ذلك يف تــــــوايل مقطعات الق�سيدة 

أنا« وكلمة  بــــــني ال�سخ�سني متوجة بكلمــــــة »ا

»هي« وذلك يف الق�سائد »عتاب- ا�ستدراج- 

حنني- �سمراء ال�ســــــام- بيني وبني الغواين- 

مغازلة- دين ووفاء- احلب الع�رسي- العتاب 

خري..«.. وهذا يعني اأن ال�ساعر احلموي  الأ

أتاح لها اأن تتكلم  أة وا ف�سح املجال اأمام املــــــرا

وتتحدث يف مقابل الرجل الذي يتكلم اأي�ساً 

أة وحترير  ويتحدث.. ويف هذا اإن�ساف للمرا

لها يف التعبري عــــــن هواج�سها واإن كان ذلك 

بالنيابة عنها، وعلى ل�سان ال�ساعر نف�سه..

واجلديــــــد يف مو�ســــــوع الغزل هــــــذا اأن 

ال�ساعــــــر البارودي يبدو مفعمــــــاً بالرنج�سية 

حني يعمد اإىل اإنطاق فتياته مبا ي�سعرن به من 

اإعجابهن بال�ساعر الرجل. وعهدنا بال�سعراء 

أنهــــــم يغدقــــــون علــــــى حمبوباتهم  الع�ســــــاق ا
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و�ســــــاف ويكــــــرون من معــــــاين ال�سدود  الأ

عرا�س ومواقف الهجر والو�سال، يقول  والإ

من ق�سيدته »عتاب«:

ي���ا وج���ي���ه جل���ائ���ر متع�سف �إن�����ك  �أوج����ي����ه 

�ألهبت روحي و�لهوى �ل�سيء �لذي ال �أعرف

وتر�سف مل��اي  على  حت��وم  م�ستاقًا  وه��ف��وَت 

م�سعف وم���ايل  وتقبيال،  �سمًا  ب��ي  �أم��ع��ن��ت 

�أ�سغف �أك  ومل  بالدنيا  ف�سغفت  و�سحرتني 

اإنها لظاهرة غري معهودة يف �سعر الغزل 

عنــــــد العــــــرب قدميه وحديثــــــه حني يجري 

أة عبارات الغزل على  �ساعر علــــــى ل�سان املرا

أة، ففتاة  هذا النحــــــو من ال�رساحة واجلــــــرا

ال�ساعــــــر تروي ما كان من مباهج لياليها مع 

حبيبهــــــا يف قالب حكائي �سائق ي�سور منازع 

أبعد مدى: نثى ورغائبها اإىل ا الأ

�ساعتها ع��ل��ى  �أخ�����ذت  ل��ي��ل��ة  يف 

ط����و�ل غ����ري  ف���ك���نرّ  ت����ط����ول،  �أال 

من  وي��ن��ال  ي�سمني  عليرّ  �أه���وى 

ب��و���س��ايل ع���ه���ده  �أول  ���س��ف��ت��يرّ 

ف�سممته ن�سوى، وملت ومال بي

��سرت�سايل يف  دنياي  عن  وذهلت 

وتتوا�ســــــج نرج�سيــــــة املحــــــب املولــــــه مع 

بيات  أبيقوريــــــة احلبيبة املتيمــــــة يف هذه الأ ا

ال�سبقة:

�إن كنت تثمل ل�ست ت�سحو من ر�سابي فاثمل

�أو ك��ن��ت ل�����س��ت ت����روى م���ن و����س���ايل ف��ان��ه��ل

فاأقبل ه��و�ي  يف  تنجو  ل�ست  تغرق  كنت  �أو 

ل وقبرّ ��مرّ  ���سمُ و�ل�سفتان،  �ل��ل��دن  �ل��ق��و�م  ه��ذ� 

فاأجمل فاإن �سممت  رفقًا بخ�رش ال يطيق 

وعلى الرغم ممــــــا يف�سل من �سنني بني 

ول لل�ساعر )بيني وبني الغواين(  الديــــــوان الأ

خري، اأي ديوان  ال�سادر �سنة 1950، وبني الأ

)�سيد الع�ساق( ال�سادر �سنة 1994، ومروراً 

أنا( ال�ســــــادر �سنة 1981 فاإن  بديــــــوان )كذا ا

نثى ومفاتنها يف رحاب  العزف على وتــــــر الأ

الرنج�سيــــــة الطاغية مــــــا زال ما�سياً ك�سابق 

عهده فكاأن اأمواهاً مل تر و�سمو�ساً مل تغرب، 

فاجلــــــذوة ما زالت متقدة وامل�ساعر ما زالت 

م�سبوبة، وكاأن الزمن توقف عن امل�سري، اإل ما 

اقت�سته اخلــــــربة واملمار�سة يف النظم ون�سج 

التجربــــــة ال�سعوريــــــة لدى ال�ساعــــــر.. ففي 

خرية التي دلف فيها ال�ساعر اإىل  جمموعته الأ

الثمانني بل قــــــارب الت�سعني، وكما تبني لنا، 

ما زال ال�سم واللثــــــم والتقبيل حمور الغزل 

املعهود لــــــدى البارودي.وما زال عامل ال�سهوة 

أي�ساً  أ�سعــــــاره.. وهذه ا وال�سبــــــق يلف جممل ا

ظاهرة لفتة لدى �ساعرنا املتفرد البارودي 

آيــــــة ذلك قوله وكاأنه يتحــــــدى الزمان وهو  وا

�سيخ هرم يف نرج�سية عارمة:
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كما عليرّ  ي�رشي  ال  �لعهد  تقادم 

ي�رشي على �لنا�س، �إين قاهر زمني

لقد داأب �ساعرنا يف كل حني وكل ق�سيدة 

أبــــــداً قبل اأن يكون  على اأن يكــــــون مع�سوقاً ا

عا�سقاً، وتي�رس له ذلك حتى يف �سعره املتاأخر 

أي�ســــــاً، فالغيــــــد احل�سان ما زلــــــن يتع�سقنه  ا

وي�سورن مغتبطات �ساعات الو�سل احلميم 

بينهــــــن وبينه. هــــــي ذي اإحداهــــــن تخاطبه 

أو�ساط اجتماعية  بعبارات غري معهــــــودة يف ا

حمافظة ودونا حرج:

�لر�ساب وجئت  �سكرت من  ولكم 

بالعجب �لعجاب من �لو�سال �ل�ساحر

�أملك دفعه ول�ست  ق��دري ه��و�ك 

ف��اأ���رشت��ن��ي ط���وع���ًا ب���ق���درة ق���ادر

فمي من  وير�سف  �أغ��ري��ه  مازلت 

عبًا وي�سبح طوعًا يف جحيم ز�فر

وجعلته ج��م��اح��ه  كبحت  ح��ت��ى 

ه��������رً� �����س����ام����ي����ًا ب����غ����ري �أظ����اف����ر

وتقول اأخرى على هذا الغرار من البوح 

ال�رسيح:

يل ل��ذة يف �حل��ب حني ت�سيدين

م حمررّ �ملح�سنات  و�سيد  �سيدً�، 

وتقول ثالثة:

��ل �أل���ف �أل����ٍف، والت���ذر ت��ع��ال ف��ق��برّ

وظ��اه��رً� خبيئًا  لثم  ب��ال  م��ك��ان��ًا 

وق���ب���ل ب��ع��ن��ف ب���ل �أ����س���د �����رش�وة

و���س��اك��رً� ل���دي  م�����س��ك��ورً�  لت�سبح 

ومــــــن املالحظ اأن �سمــــــري املتكلم غالب 

أنا«  أ�سعار البــــــارودي، كمــــــا اأن كلمة »ا علــــــى ا

أي�ساً بفي�س من ق�سائده، اإذ قلما  ملتحمــــــة ا

أناه: ا�ستطاع التفلت من ا

�أنا نغم يف �لطب و�ل�سعر و�لهوى

�أن����ا ع��ل��م ب���ني �ل�����س��و�م��خ �ساهق

أو: ا

وحا�رشها مبا�سيها  ح��م��اة  �أن���ا 

و�سوف �أبقى بقاء �ل�سم�س و�لقمر

أو:  ا

تعرفينه �ل��ذي  �لفذ  �لرجل  �أن��ا 

و�ئ�����ل ج��دي��د ك����اأين يف ���س��ن��يرّ �الأ

، ن�����اب�����ه، م��ت��وق��د ق�������وي، ع�����ت�����يرّ

طبيب، جنيب من عيون �لعو�ئل

نــــــا« اإل القا�ســــــم امل�سرتك 
ومــــــا هذه »الأ

ملجمــــــل ق�سائد البــــــارودي، اإذ هــــــي عماد 

ن�سان. الرنج�سية يف نف�س الإ

وتــــــاه هــــــذه الرنج�سيــــــة الطاغية التي 

غمرت �سعــــــر البارودي مــــــن اأدنى ما نظمه 

اإىل اأق�ساه، ل علينا اأن ننبذ يف هذا ال�سدد 
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دب، اإذ ل  خالقــــــي يف الأ مفهــــــوم ال�سدق الأ

أو كثري مــــــدى واقعية هذه  يعنينــــــا يف قليل ا

امل�سامــــــني يف جممل احلياة اليومية لل�ساعر 

دبي يقوم على طرافة  البــــــارودي، فالعمل الأ

التناول ومدى البتــــــداع، اأي اأن املعول عليه 

هــــــو ال�سدق الفنــــــي، اأي قــــــوة املخيلة التي 

ت�سعرنا باأن ما هو متخيل هو الواقع املمكن، 

أنه غري واقع. ويف هذا �رس ال�ساعرية  برغــــــم ا

والتجديد لدى البارودي ومدى اقتداره على 

خلق املواقف وابتكار ال�سور.

وما يزيــــــد القارئ املتلقي اإعجاباً بطاقة 

البــــــارودي الفنيــــــة وتاألق و�سفــــــه وت�سويره 

اإىل هذا املدى من عمــــــره املديد اأن املعهود 

يف مثــــــل حاله اأن جــــــذوة احلب املرتكزة اإىل 

أة تخف حدتها وت�سعف وطاأتها  ا�ستهــــــاء املرا

مع تقدم العمر وتوايل ال�سنني. هذا هو �ساأن 

ن�ســــــان يف كل زمان ومــــــكان. وثمة �سعراء  الإ

كثــــــريون اأقلعوا عن نظــــــم ال�سعر، هذا الفن 

امللتحــــــم بال�سعــــــور والعاطفة، حــــــني م�سوا 

أو انعطفوا اإىل  يف مطــــــاوي الزمن ف�سكتــــــوا ا

أو التحقيق والت�سنيف،  أليــــــف، ا الكتابة والتا

لئذين مبعطيات العقل يف مناأى عن العاطفة 

اجلاحمة وامل�ساعر امل�سبوبة وعن حمفزاتها. 

قيــــــل لكثرّي عزة: مالــــــك، مل تعد تقول ال�سعر 

أاأجبلت )اأي هل و�سلت يف حرثك اإىل اجلبل  ا

وال�سخر( فاأجاب: »ل ولكني فقدت ال�سباب 

أن�سب، ومات  فما اأطرب، ورزئت عــــــزة فما ا

ابن ليلــــــى فما اأرغب، ول يكــــــون ال�سعر اإل 

بهذه..«

أدار طه ح�سني  ويف ع�رسنــــــا مالبــــــث اأن ا

ظهره لل�سعر، ومثــــــل ذلك فعل املازين. ومن 

هــــــذا القبيــــــل حتــــــول ال�ساعر خــــــري الدين 

الزركلي اإىل الت�سنيــــــف والتاأليف بعد عهد 

مــــــن نظمه اأجمل ال�سعر، مثله ال�ساعر خليل 

مــــــردم بــــــك وال�ساعر �سفيق جــــــربي، و�سوى 

أدباء الع�رس.. هوؤلء من ا

اإن اأمر هذا ال�ساعر احلموي لغريب حقاً، 

فكلما اأوغل يف مطــــــاوى الزمن ازداد �سغفاً 

�سعار، وظمــــــاأ اإىل التمتع بامللذات،  بنظــــــم الأ

وتعلقــــــاً مبفاتن الن�ساء، فاإذا هو يف كل حني 

�ساعر احلب والع�سق وال�سباب واجلمال.

أبرز  أمــــــا التمرد، ف�ساًل عن التفرد فهو ا ا

�سمات �سخ�سية البارودي، اإنه اإن�سان متمرد 

على موا�سعات املجتمــــــع واأعرافه وتقاليده 

فرجنية  آثر لب�ــــــس القبعة الإ وعاداتــــــه. فقد ا

وحيــــــداً يف قلب جمتمع �رسقــــــي حمافظ اإىل 

أ�ــــــرس على اأن يثبت  اأق�ســــــى مدى، حتى اإنه ا

ر�سمه بهذه القبعة يف م�ستهل جميع دواوينه 
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أي�ساً. كما جهر ب�رسيح  بل على وجه اأغلفتها ا

أفــــــكاره فيما كان يعد عهدئذ  آرائه وجريء ا ا

من املنكرات والبدع.

لقــــــد وجد البــــــارودي حقيقته يف الطب 

وال�سعر معاً وراقه الن�رساف اإىل مو�سوعات 

أة والع�سق وكل مــــــا يت�سل بعامل  الغــــــزل واملرا

الفتنة واجلمال. وقد تبدى كل ذلك يف عناوين 

آثر  دواوينه ف�ساًل عن عناوين ق�سائده حني ا

ول ا�سم )بيني وبني الغواين( وهذا  لديوانه الأ

ال�سم ي�سغف عن اإكباره ل�ساعر الغزل م�سلم 

آثر  بن الوليد امللقب ب�رسيع الغواين، كذلك ا

أنا..( م�ستمداً  لديوانه الثاين عنوان )كــــــذا ا

أنا يا دنيا..  اإياه من بيت اأبي الطيــــــب: كذا ا

وهذا ينم اأي�ساً على اإعجابه بعظمة املتنبي 

أما اإيثاره  نا يف �سخ�سيته. ا وتفــــــرده وبروز الأ

لديوانه الثالث ا�سم )�سيد الع�ساق( برغم اأن 

جممل ق�سائده �سادر يف طــــــور ال�سيخوخة 

فهو غني بدللته على مدى نرج�سية �ساحبه 

ومــــــدى تعلقه باحلب ونزوعه اإىل اجلمال ما 

عا�س.

ويبــــــدو لنا ال�ساعر البــــــارودي من خالل 

أدبه، وبرغــــــم كل ما تقدم من حبه  �سريتــــــه وا

أ�سعاره  للحياة وغلبــــــة املرح والبهجة علــــــى ا

مر مل يكن يف وفاق تام مع  أنــــــه يف حقيقة الأ ا

جمتمعه، ذلــــــك املجتمع الذي طاملا تبدى له 

جامداً جاهاًل متزمتاً متخلفاً. وقد حز ذلك 

يف نف�سه وحّولــــــه اإىل مواطن �ساخط متمرد 

راح ي�سلق قومه بل�سان حديد. ول�سيما حني 

آراءه  فرجني، وحني �سفهوا ا ت�سدوا لزيــــــه الإ

ال�رسيحــــــة اجلريئة يف انتقــــــاد عيوب بلده. 

ول ريــــــب يف اأن تربتــــــه املبكرة املخفقة يف 

أثر بعيد يف دفع  معــــــرتك ال�سيا�سة كان لهــــــا ا

دب  م�ســــــار �ساعريتــــــه وبلورة مذهبــــــه يف الأ

ويف جممــــــل �سوؤون احليــــــاة، اإذ انعطف بقوة 

أة.. كما  ثري عامل اجلمــــــال واملرا اإىل عاملــــــه الأ

مر اإىل تنامي ذاته، حني تراءت له  آل بــــــه الأ ا

أنها من طينة مغايرة ل�سائر النا�س، بل  نف�سه ا

وانه حتــــــى اإنه ي�ستبعد اأن يجود  اإنه �سابق لأ

يام: الزمان مبثيل له يف قابل الأ

غزل �ساعر  طبيب  ياأتي  هيهات 

مثلي، وطوع يديه �أح�سن �حل�سن

�سي�سكر �جليل بعد �جليل من عنبي

وير�سع �لن�سء �أ�سعاري مع �للنب

عجاب  ومــــــن كانت هــــــذه حاله مــــــن الإ

نــــــا قلما يعجبه العجب،  بالذات وت�سخم الأ

أة التــــــي يتمنى و�سالها ل وجود لها  واأن املرا

يف هذه احلياة:
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�إن �لتي تليق بي يف حبها مل تخلق

�ملغرق تلوح يف خيايل  ول��ن  ك��ال 

وطبيعي اإزاء هذا ال�ستعالء والتفرد اأن 

يرى املــــــرء نف�سه وحيداً واأن ي�سعر يف �ساعة 

نظر وتاأمل بقدر مــــــن الوح�سة والغربة بني 

اأهله وع�سريته مــــــا دام قومه ل يفهمونه ول 

نه –كما  يقدرونه حق قــــــدره، وما ذلك اإل لأ

يزعــــــم- �سابق لع�رسه، فهــــــو لي�س منهم واإن 

كان بالعي�س فيهم:

م�����س��ت��ج��د ق����وم����ه  وغ�����ري�����ب يف 

مب���ئ���ات �ل�����س��ن��ني ي�����س��ب��ق ع�����رشه

ومــــــن قبل كان املتنبي عائ�ساً حتت وطاأة 

هذا الهــــــم املقيم وي�سعر باأنه غريب يف اأمته 

أي�ســــــاً �ساأن �سائر  ك�سالح يف ثمــــــود، وهذا ا

النابغني.

ذلك ال�ساعر البارودي، الغائب احلا�رس 

أدبنا املعا�رس، يف تفرده ومتيزه ويف  يف تاريخ ا

عنفوانــــــه ونرج�سيته هــــــو ن�سيج وحده. فقد 

أة  امتــــــاز باقتداره على ت�سويــــــر رغائب املرا

ونزعاتها، بعذوبة حديثها وطرافة ثرثرتها، 

وخفرها ودلّها واإقبالها واإعرا�سها..

وفــــــوق ذلك كان يطيــــــب ل�ساعرنا املوله 

أبــــــداً اأن يتبــــــدى لكل ذات ح�ســــــن وجمال،  ا

أنه الرجل  وهو يف غمار نرج�سيته الطاغية ا

أنه هو مع�سوقها قبل اأن تكون  اجلدير بها، وا

هي مع�سوقته.

يف �سعــــــر البارودي قدر من عطر القدم، 

أي�ساً قــــــدر من حــــــالوة الق�س، وراء  وفيــــــه ا

الع�رس، وطرافة احلداثة.. هو �سيد الع�ساق 

خر  أي�ساً �سيد املنابر.. اإنه العا�سي الآ وهــــــو ا

نهار، حني اأ�رس  الذي خالــــــف م�سار �سائر الأ

على اأن ي�سبح �سد التيار، ومي�سي وحيداً يف 

ع�سار..    قلب الإ
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نر�سي�ش: كلمة الرنج�سية م�ستقة من ا�سم العلم اليوناين نار�سي�ش اأو نرج�ش. وهو �سخ�سية اأ�سطورية يف امليثيولوجيا   -1

غريقية، مفادها اأن نار�س��ي�ش كان فائق اجلمال، نظر يوماً يف بركة ماء فراأى وجهه فيها ففتنه جماله ووقع يف ع�س��ق  الإ

حباط، اإذ مل يجد ا�ستجابة جلماله ممن  مر انتحر من فرط �سعوره بالإ �س��ورته املنعك�سة يف �س��فحة املاء.. ويف نهاية الأ

وليمب اإىل زهرة جميلة تخليداً له وهي زهرة الرنج�ش. وهذا امل�س��طلح مهم يف علم  حول��ه. واإذ ذاك حولت��ه اآلهة الأ

النف�ش.

اأبيقور 341-370ق.م فيل�س��وف يوناين عا�ش يف اإبان القرن الرابع ق.م وفحوى فل�س��فته التطلع اإىل اإ�س��عاد الذات   -2

ن�سان. ولكن كثرياً ما اأ�سيء فهمه و�ساع اأن قوام مذهبه  مل عن الإ ومتعة التاأمل وال�سعي اإىل اللذة العقلية واإق�ساء الأ

طلب امللذات..
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م�رشوع �إن�ضاين ح�ضاري..

�سالمية« الذي اعتمده  يف ع������ام 2005 انطلق »برنامج عوا�سم الثقافة الإ

ي�سي�سكو يف اجلزائر  �سالمي الرابع لوزراء الثقافة الذي عقدته الإ املوؤمت������ر الإ

�سالمية ويف اإطار  �سنة 2004، بالحتفال مبكة املكرمة اأول عا�سمة للثقافة الإ

أن�سطت������ه كل �سنة  على ثالث عوا�سم من املناطق  ه������ذا الربنامج الذي تتوزع ا

فريقية، ي�ساف اإليها العا�سمة التي ت�ست�سيف 
�سيوية والأ الثالث: العربية والآ

�سالمي لوزراء الثقافة الذي ينعقد كل عامني. املوؤمتر الإ

باحث �سوري ❁

ò

ترمي.. منارة ثقافية 

م�رشقة على مدى القرون

❁
حممد مروان مراد
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ول، �إىل 
 يه������دف �لربنامج يف �ملق������ام �لأ

�ضالمية، وجتديد م�ضامينها،  ن�رش �لثقافة �لإ

و�إنعا�ش ر�ضالتها، و�إىل تخليد �لأجماد �لثقافية 

�ضالمية متَّ  و�حل�ضارية لعدد من �لعو��ضم �لإ

�ختيارها وفق معايري دقيقة، ومر�عاة للدور 

د�ب  �ل������ذي قامت به يف خدم������ة �لثقافة و�لآ

�ضالمية عرب  و�لفن������ون و�لعلوم و�ملع������ارف �لإ

م�ضريتها �لتاريخية.

و�لق�ض������د منه ��ضتثم������ار �لعطاء �لثقايف 

�لتاريخي لهذه �لعو��ض������م، يف بناء �حلا�رش 

و�مل�ضتقب������ل عل������ى �ملب������ادئ �مل�ضتلهم������ة من 

�ضالمية، �لتي هي �إرث م�ضرتك  �حل�ضارة �لإ

ن�ضاني������ة جمعاء، على �خت������الف �ضعوبها،  لالإ

وخ�ضو�ضياتها  �لفكري������ة  عنا�رشه������ا  وتنوع 

�حل�ضارية.

فف������ي 2006 متَّ �لحتفال بكل من حلب 

و�أ�ضفهان ومتبكتو، ويف 2007 متَّ �لحتفال 

بكل من فا�������ش وطر�بل�ش- ليبي������ا وط�ضقند 

ود�كار، ويف 2008 متَّ �لحتف������ال ب������كل من 

�ضكندرية ولهور وجيبوتي. �لإ

و�حتفل عام 2009 باأربع عو��ضم للثقافة 

�ضالمية، �لق������ريو�ن �لتون�ضية عن �ملنطقة  �لإ

ذرية مبنا�ضبة ��ضت�ضافتها  �لعربية، وباكو �لآ

�ضالمي لوزر�ء �لثقافة، وكو�لملبور  للموؤمتر �لإ

�سيوية، واجنامينا  املاليزية عن املنطقــــــة الآ

فريقية. الت�سادية عن املنطقة الأ

و�سيتــــــم الحتفــــــال هــــــذا العــــــام بثالث 

�سالمية وهــــــي: مدينة  عوا�سم للثقافــــــة الإ

»ترمي« اليمن عن املنطقة العربية، و»دو�سنبة« 

�سيوية ومدينة  )طاجيك�ستان( عن املنطقة الآ

»مــــــوروين« )جــــــزر القمــــــر( عــــــن املنطقــــــة 

فريقية. الأ

�حتفالية ترمي �0�0:

تنفيذاً للقرار الذي اتخذه جمل�س وزراء 

�سالمي، خالل  الثقافة يف منظمة املوؤمتر الإ

انعقاده باجلزائــــــر يف �سهر كانون الثاين من 

عام 2004، واملت�سمن اإقامة عوا�سم للثقافة 

ــــــخ اإحــــــدى املدن  �سالميــــــة، بحيــــــث تُر�ّس الإ

�سيوية  �سالميــــــة يف املنطقة العربيــــــة والآ الإ

فريقيــــــة لتختار منها منظمة الي�سي�سكو  والأ

�سالمية للرتبية والثقافة والعلوم(  )املنظمة الإ

ثالث مــــــدن يف كل عــــــام، وتُعلــــــن كعوا�سم 

�سالمية. للثقافة الإ

وجــــــاء اختيار تــــــرمي كعا�سمــــــة للثقافة 

�سالمي  �سالمية للعــــــام 2010 لتاريخها الإ الإ

احلافل بالعطاء الفكــــــري والثقايف والديني 

وملا عرف عنهــــــا بالو�سطيــــــة والعتدال يف 

�سالمية والدعوة اإىل اهلل يف  ن�رس الثقافة الإ
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اأ�سقــــــاع �ستى من العــــــامل باحلكمة واملوعظة 

احل�سنــــــة، وملا حتتويــــــه من معــــــامل معمارية 

أ�سهرهــــــا م�سجد  اإ�سالميــــــة بارزة لعــــــل من ا

املح�سار امل�سهــــــور مبئذنته التي يبلغ طولها 

150 مــــــرتاً واملبنيــــــة من الطــــــني وبطريقة 

أبناء  هند�سية متميزة تدل على اإبداع وتفوق ا

هذه املدينة يف ابتــــــكار الت�ساميم الهند�سية 

املعماريــــــة املن�سجمة وطبيعــــــة املنطقة التي 

ن�سان  تدل على التكامل والن�سجــــــام بني الإ

والبيئة املحيطة به.. اإىل جانب اأربطة العلم 

التي ا�ستهرت بها مدينــــــة ترمي والتي كانت 

وما زالت مناراً للعــــــامل ياأتي اإليها الكثري من 

اأنحاء خمتلفة من العامل للنهل من منابع العلم 

املتوافرة فيها.

- كذلك كان العرفان بجميل املهاجرين 

احل�سارمــــــة وجهودهــــــم يف ن�ــــــرس الديــــــن 

آ�سيــــــا واأفريقيا، مثل  �سالمــــــي يف اأقطار ا الإ

أندوني�سيا والفيلبني و�سنغافورة وكينيا وجزر  ا

القمر وغريها.

ترمي.. تاريخ عريق وتر�ث ح�ساري 

ر�ق:

على مبعــــــدة 34كم �رسق مدينة »�سيئون« 

يف وادي ح�رسمــــــوت باليمن، تنه�س مدينة 

»ترمي«، ممتــــــدة على م�ساحــــــة 2894 كم2، 

وحتت�ســــــن مــــــا يزيــــــد علــــــى مئــــــة األف من 

أبنائها. ا

يذكــــــر »ياقوت احلمــــــوي« يف مو�سوعته 

»معجم البلدان« اأن مدينة »ترمي« هي اإحدى 

مدينتي »ح�رسمــــــوت« -�سبام وترمي- اللتني 

اأخــــــذت كل منهما ا�سمها مــــــن قبيلة �سكنت 

فيهــــــا، اأما يف »تاج العرو�س« فيعيد الزبيدي 

ال�سم اإىل باين املدينة »ترمي بن ح�رسموت«، 

وين�سب الباحــــــث �سعيد عو�س باوزير وعدد 

من موؤرخــــــي ح�رسمــــــوت هــــــذا ال�سم اإىل 

أحــــــد ملوكها يف العهــــــد ال�سبئي وهو »ترمي  ا

�سغــــــر«.. ويعيد  بــــــن ح�رسموت بــــــن �سباأ الأ

الباحثــــــون تاأ�سي�س املدينة اإىل العهد ال�سبئي 

)القرن الرابع قبل امليالد(.

..يتوقف زوار املدينة يف بع�س اأطرافها 

عنــــــد اأطالل �سورهــــــا القدمي الــــــذي �سّيده 

ال�سلطــــــان »عبد اهلل بــــــن را�سد القحطاين« 

601هـــــــ-1204م. وقد �سهد ال�سور يف عهود 

خمتلفة الهــــــدم والتجديــــــد، اإذ جرى هدمه 

وتديده يف عهــــــد ال�سلطان »بدر بن حممد 

الكثــــــريي« )895هـــــــ-1489م(، كما اأعيدت 

عمارتــــــه ب�سكل �سليم ودقيق يف عهد »حممد 

بن اأحمد بــــــن را�سع« )913هـ-1507م( بعد 

اأن هــــــدم يف عهد �سلفه الوايل »عبد اهلل بن 
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را�ســــــع« )910-1504م(، ويف هذه 

أبواب كبرية  أن�سئت فيه ثالثة ا املرة ا

ثــــــالث. وجرى تديد  من جهات 

ال�ســــــور يف عهد الدولــــــة الكثريية 

الثانية وتو�سيعه، واأقيمت يف جهته 

اجلنوبيــــــة بوابة �سخمــــــة وبوابات 

خرى. فرعية يف اجلهات الأ

ــــــل ال�ســــــور يف مطلع القرن  ومّث

الع�رسين حداً فا�ساًل بني الدولتني 

الكثرييــــــة والقعيطيــــــة، حيث �سمل 

وىل قرى »تــــــرمي و�سيئون  نفــــــوذ الأ

وتري�ــــــس ومرميــــــة والغيــــــل« والتي 

تقطنهــــــا القبائــــــل ال�سنفرية بينما 

امتد نفــــــوذ الدولــــــة القعيطية يف 

باقــــــي منا طق ح�رسمــــــوت وقرى ترمي التي 

ت�سكنها قبائل اآل متيم.

- �لق���الع و�حل�سون �أمثلة ف���ن �لعمر�ن 

�حلرب���ي: تقــــــود اجلولة يف مدينــــــة »ترمي« 

والقــــــرى املجــــــاورة لهــــــا اإىل جمموعــــــة من 

القالع واحل�سون التــــــي �سّيدت فيها بهدف 

احلماية ور�ســــــد املغريين، كما اتخذت منها 

الــــــدول املتعاقبة على حكم املدينة مقراً لها، 

وقامــــــت تلك القالع علــــــى ال�سفوح املرتفعة 

أبراج املراقبة  يف املنطقــــــة، وا�ستملت علــــــى ا

وكــــــوات يف اجلدران يراقــــــب املدافعون من 

خاللهــــــا حتــــــركات العــــــدو، ويت�ســــــدون له 

باأ�سلحتهم، و�سمت القالع م�ستودعات خلزن 

املواد الغذائية والعتاد، مما يوؤمن للمدافعني 

ال�سمود لزمن طويل عند احل�سار.

وقــــــد بقيــــــت هــــــذه القــــــالع واحل�سون 

اأمثلة على فن العمــــــران احلربي، ومن هذه 

احل�سون: 

ح�سن الرنــــــاد، عو�س، الدكــــــني، نايف، 

مطّهــــــر، العز، فلوقــــــة، وغريهــــــا، واإن كان 

أ�سهرهــــــا »ح�سن الرنــــــاد« يف و�سط املدينة،  ا



ترمي.. منارة ثقافية م�رشقة على مدى القرون

249 العـــــــــــــــــــــــــــــــدد  559  ني�ســـــان  2010

وكان قد بنــــــي قبل البعثة النبويــــــة املباركة 

باأربعة قرون، ورعته يد ال�سيانة والرتميم يف 

عهود خمتلفة، يف عهد كل من ال�سلطان »عبد 

اهلل بــــــن را�سد بن قحطــــــان« 1203م، وعهد 

حاكم »ترمي« حممد بن حم�سن الكثريي، عام 

1031، حيث متت اإعــــــادة بناء اأق�سام منه.. 

أ العمل يف عام 2006 بربنامج جديد  كما بدا

لرتميم كامل الق�رس.

- ق�س���ور »ترمي« ت���ر�ث معم���اري متاألق: 

ويتنقل زائر »ترمي« بني العديد من الق�سور 

اجلميلة املبنية بالطني واخل�سب واخلامات 

املحلية، وتعّد هذه الق�سور �ساهداً على فن 

أبناء »ترمي«  العمــــــارة الطينية التي برع فيها ا

وعلــــــى تطور احلركــــــة العمرانية يف املدينة، 

وقــــــد كان من اأهم عوامــــــل ازدهارها هجرة 

آ�سيا بداية من القرن  احل�سارمة اإىل �ــــــرسق ا

الثاين ع�رس الهجري )الثامن ع�رس امليالدي( 

وتناف�ست على ت�سييدها اأ�رس غنية من بينها: 

اآل كاف، واآل بن يحيى، واآل العيدرو�س، واآل 

بن �سهل، فتميزت منهــــــا ق�سور: ع�سة ودار 

ال�سالم، وق�رس القبــــــة، والطائف والريا�س، 

التواهي، �سلمانة، بن علي، باحوا�س وغريها، 

وظلت هذه الق�سور علــــــى الرغم من توايل 

ال�سنــــــني، معامل تراثيــــــة وتاريخية، واإن كانت 

حداث قد مّرت عليها، فتهدمت  �ــــــرسوف الأ

بع�ــــــس اأق�سامهــــــا، وبقيت ترتقــــــب الرعاية 

وال�سيانــــــة، وهو ما متَّ مــــــع ق�رس »عمر بن 

�سيخ الكاف« واملعروف بق�رس »ع�سة« والذي 

�سّيد يف عام 1932، وما يزال ماثاًل كنموذج 

راق لفن البنــــــاء بالطني، وحمتفظاً بزخارفه 

اجلميلــــــة، ومنحوتاتــــــه اخل�سبيــــــة، ونوافذه 

الزجاجية املنقو�ســــــة، ويلفت النتباه خا�سة 

�سقف الغرفة الو�سطــــــى يف الطبقة الثانية، 

وقــــــد ك�سيت باملرايا، فاأ�سفــــــت على الغرفة 

م�سهداً اآ�رساً.. وقــــــد حظي الق�رس باهتمام 

امل�سوؤولــــــني، فنّفذ فريق عمــــــل م�سرتك بني 

ثار اليمينة، وجمعية التاريخ والرتاث  هيئة الآ

مريكية،  يف »تــــــرمي« وجامعــــــة كولومبيــــــا الأ

برناجمــــــني لرتميم الق�رس، وعملية ترميم له 

بال�سور الرقمية وامل�ساقط الهند�سية.

- م�ساج���د »ترمي« معامل �إ�سالمية عريقة: 

�ســــــالم طوعاً  أبنــــــاء ح�رسموت يف الإ دخــــــل ا

وقدمت وفودهم علــــــى النبي الكرمي )�سلى 

اهلل عليــــــه و�سلم( ملبايعتــــــه يف املدينة املنورة 

يف ال�سنة العا�ــــــرسة للهجرة، و�سهدت »ترمي« 

ح�ســــــار املرتدين للم�سلمــــــني فيها يف عهد 

أبي بكــــــر ال�سديق« الــــــذي اأوفد  اخلليفــــــة »ا

أبي اأمية« و»عكرمــــــة بن اأبي  »املهاجر بــــــن ا
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جهــــــل« فتم لهما الن�ــــــرس وفك احل�سار عن 

املدينة.

م�ساجدهــــــا  بكــــــرة  »تــــــرمي«  وت�ستهــــــر 

وعلمائها، وقــــــد بلغ عــــــدد امل�ساجد حوايل 

360 م�سجداً. بقي منهــــــا اإىل يومنا م�سجد 

الوعــــــل امل�سيد يف عام 43هـــــــ- 622م على 

يــــــد التابعي الكرمي اأحمــــــد بن عباد بن ب�رس 

وتــــــددت عمارته على يــــــد ال�سيخ علي بن 

اأحمد اخلطيب.

ويعّد م�سجد »املح�سار« مبنارته ال�سامقة 

أبدع املعــــــامل العمرانية يف  )175 قدمــــــاً« من ا

»تــــــرمي« ويعود الف�سل يف بنائــــــه اإىل ال�سيخ 

»عمر بن الرحمن ال�سقاف )823هـ-1419م(، 

أبو بكر �سهاب  كما يعود الف�سل اإىل العاّلمة ا

املتويف 1262هـــــــ بتو�سعته وبناء مئذنته التي 

آية يف فن البناء احل�رسمي، وترتفع اإىل  تعّد ا

حــــــوايل 46 مرتاً ب�سكل مربــــــع خالفاً لبقية 

املاآذن القدمية الدائرية..

- �لنه�س���ة �لفكري���ة و�لعلمي���ة: �سهدت 

مدينة »ترمي« نه�ســــــة علمية يف وقت مبكر 

مــــــن تاريخهــــــا ومّثلت منــــــارة فكريــــــة ي�سد 

اإليهــــــا الطالب الرحال، لينهلــــــوا على اأيدي 

�سيوخهــــــا علــــــوم القــــــراآن الكــــــرمي وال�سرية 

أبرز  دب.. ومن ا املطهــــــرة وعلوم الديــــــن والأ

علماء تــــــرمي و�سيوخها: العالمــــــة عبد اهلل 

أبو بكــــــر بن �سهاب ومن  بــــــن علوي احلداد وا

العلماء احلاليني ال�سيد �سامل ال�ساطري وعلي 

م�سهــــــور بن حفيظ واأخوه عمر بن حممد بن 

حفيظ وعلي زين العابدين اجلفري وال�سيخ 

علي �سامل بكري وهنــــــاك اآخرون. وقد �ساهم 

أهــــــل ترمي بن�ــــــرس الدين احلنيــــــف يف العامل  ا

آ�سيا والهند واأفريقيا  وخ�سو�ساً جنوب �رسق ا

أ�سهر العائالت فيها عائلة الكاف والتي  ومن ا

ينتمي اإليها ال�ساعر العمالق الفذ حداد بن 

ح�سن وحفيده ال�ساعر املبدع )الذي مل ياأخذ 

حقه من الهتمام والتقديــــــر( )عبد القادر 

الكاف( واحلــــــداد واآل بلفقيــــــة والكثري من 

العائــــــالت مثل الكاف واخلــــــرد والعيدرو�س 

وابن �سميــــــط وبا�سلمــــــه والعطا�س وباجبري 

وبازرعة وبا�سعيب واخلطيب وباف�سل.

يف القــــــرن الثالــــــث الهجــــــري- التا�سع 

امليالدي ظهرت يف »ترمي« )معالمة- كّتاب( 

باغريب، ومعالمة باحرمي، ويف القرن ال�ساد�س 

الهجري تاأ�س�ست زاوية ال�سيخ »�سامل باف�سل« 

لتعليــــــم علوم الفقه، ثم تالهــــــا اإن�ساء زاوية 

قبة اأبي مرمي لتحفيظ القراآن الكرمي، ومّثل 

اإن�ساء »رباط ترمي العلمــــــي« عام 1305هـ- 

1887م تقّدم الدور التوجيهي ملدينة »ترمي« 
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اإذ متَّ تخريج عدد من الدعاة الذين توجهوا 

آ�سيا و�رسق اأفريقيا، ليقوموا  اإىل بلدان �رسق ا

�سالميــــــة وتعزيزها يف تلك  بن�رس الدعوة الإ

البلــــــدان، ثم ظهر اأول �ــــــرسح علمي حديث 

�سالمية  وهو »دار امل�سطفــــــى« للدرا�سات الإ

عام 1414هـــــــ- 1993م، فوفدت اإليه جموع 

الدار�سني مــــــن اليمن واأرجــــــاء العامل، لتنهل 

من حلقات ال�سيوخ علوم التف�سري واحلديث 

والفقه وال�سرية واللغة العربية وتتبع لها »دار 

�سالميــــــة اخلا�سة  الإ للدرا�سات  الزهــــــراء« 

ناث. بالإ

وتواىل قيام املعاهد العلمية احلديثة مثل 

كلية ال�رسيعة ومعهد احلداد للعلوم ال�رسعية 

هلية )1993م(،  حقاف الأ التابعني جلامعة الأ

يام حركة التعليم احلكومي  وازدهرت مع الأ

فتاأ�س�ســــــت يف »تــــــرمي« 39 مدر�ســــــة للتعليم 

�سا�سي، و7مدار�س للتعليم الثانوي، ويتعلم  الأ

أنواع  فيها اآلف الطالب والطالبات خمتلف ا

العلوم واملعارف.

- �ملكتبات ومر�كز �لبحوث: ل بد ملن يتتبع 

احلركة الفكرية يف مدينة »ترمي« اأن يتوقف 

عنــــــد معامل ثقافية هامة فيهــــــا، واأن تده�سه 

تلك الرعاية التي يحظى بها اإن�ساء املكتبات 

العامــــــة، باعتبارها مناهــــــل للفكر واملعرفة، 

وقد تــــــواىل ظهور املكتبات يف املدينة تباعاً، 

حقــــــاف« للمخطوطات  فكانــــــت »مكتبــــــة الأ

التي ت�ستمل على كنوز نادرة من خمطوطات 

الــــــرتاث اليمني والعربــــــي« والتي يجد فيها 

الباحثون �ســــــوراً راقية للتقــــــدم العلمي يف 

�سالمية. وقد متَّ اإن�ساء املكتبة  احل�ســــــارة الإ

عــــــام 1972م من جمموعة كتب وخمطوطات 

هلية التــــــي اأوقفها على طالب  املكتبــــــات الأ

العلــــــم اأ�سحابها من اآل الــــــكاف واآل يحيى 

واآل ابن �سهــــــل واآل احلداد ورباط ترمي واآل 

احل�سينــــــي والعيدرو�س من احلــــــزم ومكتبة 

ال�سلطــــــان القيعطــــــي يف املــــــكال وم�ســــــادر 

اأخرى وهي حتوي اأكر من 6200 خمطوطة 

التف�ســــــري واحلديث والفقــــــه والت�سوف  يف 

والرتاجــــــم وال�سري والتاريــــــخ واللغة والطب 

واملجاميــــــع )خمطوطات حتوي اأكر من ن�س 

ومو�سوع( يعود معظم هذه املخطوطات اإىل 

القرن العا�ــــــرس واحلادي ع�رس الهجري ومن 

اأقدم املخطوطات فيها ن�سخة من البيان يف 

بي جعفر  تف�سري القراآن اجلــــــزء اخلام�س لأ

حممد بن احل�سن الطو�سي ن�سخت عام 595هـ 

بخط ن�سخ مهمــــــل ون�سخة من اجلزء الثاين 

من كتاب قانون يف الطب لبن �سيناء ن�سخت 

�سنــــــة 633هـ وبها حوا�سي منقولة من ن�سخة 
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املوؤلف ون�سخة خلم�سة اأجزاء من الدر املنثور 

يف التف�سري اجلليل للجالل ال�سيوطي ن�سخت 

عام 897هـ باخلط اململوكي املذهب وعليها 

اإجــــــازات بخط املوؤلف ون�سخــــــة من جزاأين 

بخط يديــــــه مذهب لكتــــــاب ال�سفا بتعريف 

حقــــــوق امل�سطفى للقا�ســــــي عيا�س ن�سخت 

�سنة 763هـ اإ�سافة اإىل 1600 مطبوعة.

وقد جرى يف عــــــام 1977 تق�سيم مكتبة 

ول املخطوطات  حقاف اإىل ق�سمني: �سم الأ الأ

وخ�س�ــــــس الق�ســــــم الثــــــاين للمطبوعــــــات. 

وتاأ�س�ســــــت يف »تــــــرمي« عــــــام 1995 مكتبــــــة 

»م�سجد خرد« للمطالعــــــة، وفيها الكثري من 

املوؤلفات النادرة واملراجع القيمة. وظهر عام 

2002م »مركز النور« للدرا�سات، الذي يوؤدي 

دوراً هاماً يف جمال حتقيق ون�رس اأمهات كتب 

العلــــــوم، ويي�رس للباحثني احل�سول على كتب 

الرتاث واملراجع العلمية.

- لقــــــد ظلــــــت مرافق الفكــــــر يف مدينة 

»ترمي« من كتاتيب وزوايا ومعاهد وجمعيات 

خريية، مراكــــــز اإ�سعاع وتنويــــــر باهرة، مما 

مكّنهــــــا اأن توؤدي دورهــــــا التعليمي والثقايف 

عياد الدينية  يف طــــــوال ال�سنني، وكذلــــــك الأ

واملنا�سبــــــات الجتماعيــــــة، وي�ســــــارك فيها 

اجلمهور مبختلــــــف طبقاتــــــه، فتعك�س روح 

�سالمية،  �سالة العربية الإ املحبة والتعاون والأ

أنه اإذا كانت تفا�سيل كثرية عن مدينة  علــــــى ا

»ترمي« جمهولة املعامل لدى الكثريين يف الوطن 

�سالمــــــي، ودورها الثقايف  العربــــــي والعامل الإ

�ســــــواء، فاإن اختيــــــار املدينة  غائباً عــــــن الأ

�سالمية عــــــام 2010م،  عا�سمــــــة للثقافة الإ

�سيغدو احتفالية تاريخية للك�سف عن وجهها 

امل�سيء، وق�سماته الفكرية، ويقّدمها للنا�س 

�سالمية،  منرباً هاماً مــــــن منابر احل�سارة الإ

�سالمية،  يتاألق يف موكب العوا�سم الثقافية الإ

جداد،  وميــــــالأ النفو�س اعتزازاً مبا�ســــــي الأ

جيــــــال على امل�ســــــي يف دروب  وعزميــــــة الأ

املعرفة والعطاء العلمي اخلالق.

- فعاليات احتفالية ترمي 2010- وزارة الثقافة- اليمن.

ول 2009. �سامية 2010- عبد الكرمي �سالح العامري- املجلة العربية )395(- كانون الأ - ترمي عا�سمة الثقافة الإ

امل�صادر:

¥µ
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ت�ش������كل ظاه������رة االحتبا�س احل������راري م�شكلة بيئية عاملي������ة خطرية تهدد 

الب�رشية وت�ؤّرق م�شاجع علماء البيئة واملناخ نظراً ملا يرتتب عليها من خماطر 

تت�شّب������ب يف تغيري خارط������ة احلياة على الياب�شة واملاء عل������ى حدٍّ �ش�اء، وهي: 

ر�س اإىل ما بني  »ظاه������رة طبيعية بدونها قد ت�ش������ل درجة حرارة �شط������ح االأ

)19و15( درج������ة �شلزي��������س حتت ال�شف������ر، حيث تق�م الغ������ازات التي ت�ؤّدي 

�بة اخل�������رشاء( وامل�ج�دة يف الغالف  اإىل وج�������د هذه الظاهرة )غازات ال�شّ

اأديب وحمامي �سوري.

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.
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�شعّة  ر�شّي������ة بامت�شا�ص الأ اجل������وي للكرة الأ

ر�ص  حتت احلمراء التي تنبعث من �شطح الأ

ر�ص  �شّعة ال�ّشاقطة على �شطح الأ كانعكا�ص للأ

من ال�شم�ص وحتب�شها 

ر�ش������ي وبالتايل  يف الغ������لف اجل������ّوي الأ

�شّعة املحتب�شة على تدفئة �شطح  تعمل تلك الأ

ر�ص ورفع درجة حرارته«. الأ

ر�ص التي  لقد اتفق العلم������اء يف قّمة الأ

عقدت يف الربازيل عام 1991م على �رضورة 

قلل من حرق الوقود ونفث غاز الكربون  الإ

يف اجل������و حتا�شي������اً لتزاي������د ارتف������اع درجة 

ر�شي، فاإّن كل ما يجري  احلرارة لكوكبنا الأ

ن�شان، يقول اهلل  ر�ص هو من �شنع الإ على الأ

تعاىل يف كتابه العزيز: )ظهر الف�شاد يف الربِّ 

والبحر مبا ك�شبت اأيدي النا�ص ليذيقهم بع�ص 

الذي عملوا لعلّهم يرجعون( الروم:41. 

وتتمّي������ز غازات الحتبا�ص احلراري كلها 

أك�شيد الكربون بامت�شا�ص  وخا�ّشًة غاز ثاين ا

�شّعة حتت احلم������راء، وتعمل بذلك عمل  الأ

البيت الزجاجي فت�شم������ح للطاقة ال�شم�شّية 

ر�ص،  )ال�شوء املرئي( بالو�شول اإىل �شطح الأ

�شعة احلراري������ة الطويلة املوجة  ومتت�������ص الأ

�شّع������ة حت������ت احلم������راء( ال�ش������ادرة عن  )الأ

�سّعة حبي�سة  ر�ــــــس وبذلك تبقى هــــــذه الأ الأ

ر�س، وبزيادة تراكيز غازات الحتبا�س  جو الأ

أك�سيد  احلراري، وعلى وجه اخل�سو�س ثاين ا

ر�س  الكربون  وامليثان، تزداد درجة حرارة الأ

�سعاعات احلرارّية  ب�سبب زيادة امت�سا�س الإ

ر�س والحتفاظ بها.  املنعك�سة عن �سطح الأ

أّن غاز ثاين  ولقد اأو�سحت الّدرا�ســــــات ا

أك�سيد الكربــــــون م�سوؤول عــــــن نحو )%64(  ا

أّما ن�سبة  مــــــن م�سكلة الحتبا�س احلــــــراري، ا

)36%( الباقية فم�سوؤول عنها غازات اأخرى 

متتلــــــك خ�سائ�ــــــس الحتبا�ــــــس احلــــــراري 

أك�سيد النرتوجني ومركبات  واأهّمها امليثان وا

وزون، وتعترب الوليات  الكلوروفلوركربون والأ

وَّل يف العامل اإذ 
مريكيــــــة امللوِّث الأ املتحدة الأ

أك�سيــــــد الكربون  تبلــــــغ اإطالقاتهــــــا من ثاين ا

نحو ربع اإطالقــــــات العامل، ولها حق النق�س 

»الفيتــــــو« يف امل�سادقة على اتفاقّية »كيوتو« 

التي تتطلّب م�سادقة )55( دولة تنتج )55 %( 

من جمموع النبعاثات العاملّية، وتلزم اتفاقية 

كيوتو الوليات املتحــــــدة بخف�س انبعاثاتها 

أك�سيد الكربون مبعّدل )7 %( حتى  من ثاين ا

عــــــام )2008- 2010 م( ومل توافق الوليات 

املتحدة على ذلك. 
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�الحتبا����س  غ���از�ت  م�س���ادر   •
�حلر�ري:

أبو عون: لقد دّلت  يقول الدكتور عمــــــر ا

أك�سيد  ــــــة لغــــــاز ثــــــاين ا الدرا�ســــــات التحليلّي

الكربــــــون التي اأجراها العلماء ل�سنني طويلة 

علــــــى تزايد ن�سبة تركيــــــزه منذ ع�رس الثورة 

ن�سان، فقد  ــــــة وب�سبــــــب ن�ســــــاط الإ ال�سناعّي

ازداد تركيــــــزه بني عامــــــي )1870-1991م( 

أي�ساً تزداد درجة احلرارة  بن�سبــــــة )23%(، وا

مر اإىل تزايد ا�ستهالك الوقود  ويعزى هذا الأ

حفوري واإزالة الغابات وحرقها وخا�ّسًة يف  الأ

 )CO2( املناطق املدارّية، وميكن لن�سب غاز

اأن تتزايد ح�سب اعتقاد العلماء اإىل ال�سعف 

بني عامي 2030-2050م يف حال ا�ستمّرت 

حفوري كما هي يف  ن�سبة ا�ستهالك الوقود الأ

الوقت الّراهن، واإّن ارتفاع احلرارة املوجودة 

أك�سيد  يف كوكب الزهــــــرة يعود اإىل غاز ثاين ا

أ�سّعة  الكربــــــون امل�سبع الذي ي�سمــــــح بدخول ا

مر الذي  ال�سم�ــــــس ول ي�سمح بخروجهــــــا، الأ

جعل درجة احلرارة على كوكب الزهرة ت�سل 

اإىل )500( درجة مئوّية. 

أّما الغــــــاز الثاين الــــــذي ي�ساهم يف رفع  ا

درجة احلرارة فهو )امليثان( ويتولد بالدرجة 

وىل عن التحلل البكتريي للماّدة الع�سوّية،  الأ

رز،  وخا�ّسًة يف مكّبات النفايات، وحقول الأ

بي�س،  بقار(، والّنمل الأ ويف اأح�ساء املا�سية )الأ

خ�ساب، وقد ازدادت  كما يتولد عن طريق الأ

ن�سبــــــة تركيــــــز امليثــــــان ب�سبب ازديــــــاد عدد 

ال�سكان بفعل الن�ساطــــــات الب�رسية، ويتزايد 

وجــــــود امليثان يف اجلو باأ�رسع من تزايد ثاين 

أك�سيد الكربون ويبلغ معّدل التزايد الو�سطي  ا

اإىل )2%( �سنوّياً يف الوقت الّراهن. 

الكلوروفلوركربونّية  مرّكبــــــات  وكذلــــــك 

والتــــــي ت�ستعمل يف التربيــــــد لها دور كبري يف 

أّن كل جزيء منها له  ر�س حيث ا ت�سخــــــني الأ

قدرة على احتبا�س احلرارة اأكر من جزيئات 

أك�سيــــــد الكربون بـ )15( األف مّرة، كما  ثاين ا

وزون فقد  أّنهــــــا م�سوؤولة عن تدمري طبقة الأ ا

ازدادت امل�ستويــــــات مــــــن هذه املــــــواد بن�سبة 

خم�سة باملئة يف ال�سنة. 

وزون )O3( املوجــــــود يف  لــــــالأ وميكــــــن 

ر�س اأن ي�ساهم  الطبقة املالم�ســــــة ل�سطح الأ

يف رفع درجة احلرارة بن�سبة )7 %( وم�سدره 

قطاع النقل. 

ولكن، كيف تزداد الغــــــازات يف الغالف 

اجلّوي ؟ 

يعتقــــــد العلماء باأّن ا�ستخدام املحروقات 

خرى هــــــي امل�سبب  ــــــة الأ ن�سطــــــة الب�رسّي والأ
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غــــــازات  لزيــــــادة  الرئي�ســــــي 

الزجاجيــــــة مثل غاز  البيوت 

أك�سيــــــد الكربون وعلى  ثــــــاين ا

أّن عمليات التمثيل  الرغم من ا

ال�سوئــــــي يف النبــــــات وحتلل 

املــــــواد الع�سوّية تطلق ع�رسة 

أك�سيد  اأ�سعاف من غاز ثاين ا

الكربــــــون يف الغالف اجلّوي 

أّن ذلــــــك كلّه يف تنا�سق مع  اإل ا

ر�س قبل  النظم البيئية على الأ

الثورة ال�سناعية، وما ح�سل 

خرية هو زيادة  يف القــــــرون الأ

أك�سيد الكربون من  اإنتاج ثاين ا

أن�سطة الب�رس، فحرق الطاقة  ا

لت�سيــــــري ال�سيــــــارات، وت�سغيل 

امل�سانــــــع واملعامــــــل املختلفــــــة م�ســــــوؤول عن 

أك�سيد الكربون وزيادة  )80%( من زيادة ثاين ا

أك�سيد النيرتوز فريجع ال�سبب فيها  امليثان وا

لزيادة الت�سّحر، ومكبات القمامة املختلفة، 

خرى مثل  والتعديــــــن، وبع�ــــــس الغــــــازات الأ

الكلوروفلوروكربونــــــات تنتــــــج ب�سبب �سناعة 

الّرغــــــاوي وعمليــــــات التكييــــــف والتربيــــــد 

والتجميد. 

اإّن زيادة تلك الغازات ب�سبب تدّخل الب�رس 

ون�ساطهم غــــــري املقن قد يوؤثر على الغابات 

واملحا�سيــــــل املختلفة ويهــــــّدد �سحة الب�رس 

واحلياة الربّية والبحرّية. 

• �أ�سب���اب تز�يد ظاه���رة �الحتبا�س 
�حلر�ري: 

حفوري  1- الزيادة يف ا�ستهالك الوقود الأ

)البــــــرتول والفحم والغــــــاز الطبيعي( نتيجًة 

ن�سطة املدنّية احلديثة حيث تطلق  لزيادة الأ

 )CO2( األف مليون طن من )يف الهواء )20

�سنوّياً وهذه الكمّية تزداد عاماً بعد عام. 
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�سجــــــار وا�ستخدامهــــــا يف  2-  قطــــــع الأ

ثــــــاث وغــــــري ذلك من  وراق والأ �سناعــــــة الأ

ّن الغابات ت�ستهلك كميات  �سناعات كثرية، لأ

ر�س الزراعية  هائلــــــة من )CO2( بعك�س الأ

التي حلت حمل الغابات  والتي لي�ست جديرة 

يف تخلي�ــــــس اجلو مــــــن )CO2( كما تفعل 

�سجار ال�سخمة.  الأ

3-  زحف ال�سحــــــارى )الت�سّحر( على 

را�ســــــي الزراعية وانطــــــالق كميات كبرية  الأ

من غاز CO2  من النبات واحليوان. 

4-  ازديــــــاد امل�سادر التــــــي تنتج امليثان 

ن�ساين حيث مّت  والتي تعتمد على الن�ساط الإ

بقار.  رز، وتربية الأ التو�سع يف زراعة الأ

ـــــــواد  م ا�ــــــســــــتــــــخــــــدام  ـــــــد  ـــــــزاي ت  -5

التربيد  مــعــّدات  يف  الكلوروفلوروكربونّية 

والتكييف واملواد الرغوية. 

آثار مرعبة لظاهرة  • نتائج خطرة و�
�الحتبا�س �حلر�ري: 

أّن لظاهرة  ــــــت الدرا�ســــــات العلميــــــة ا دّل

الحتبا�ــــــس احلراري وارتفــــــاع احلرارة فوق 

ر�س تاأثري كبري على احلياة، ويوؤثر ارتفاع  الأ

ن�سان فقد يوؤدي  احلرارة تاأثرياً مبا�رساً على الإ

مرا�س كما  اإىل زيادة املوت واإىل الكثري من الأ

رهاق اجلهــــــاز التنف�سي، واملعلومات  يوؤدي لإ

ح�سائية تفيد اليوم بــــــاأّن معّدل الوفّيات  الإ

يام التي ترتفع فيها احلرارة فما  يزداد يف الأ

بالك عندما ترتفع احلرارة على مدار ال�ّسنة، 

ر�س اإىل  كما يوؤدي ارتفاع درجات حرارة الأ

مرا�س ال�سارية املنقولة بالبعو�س  انت�سار الأ

خــــــرى فاملالريــــــا واحلمــــــى  واحل�ــــــرسات الأ

ال�سفراء وكذلك اأمرا�س الكولريا، واأمرا�س 

وال�سيقيال،  كال�سلمونيــــــا  الغذائــــــي  الت�سّمم 

�سابة  وب�سبب ارتفاع احلرارة ترتفع ن�سبة الإ

ب�رسبة ال�سم�س ويوؤدي اإىل خ�سارة املزيد من 

الروة احليوانّية. 

اإّن درجــــــات احلرارة املتزايــــــدة �ستوؤدي 

اإىل �سغوط نف�سية وج�سديــــــة، واإىل �سحايا 

�سخا�س يف  ب�رسّية، وقد مات املئــــــات من الأ

موجات احلــــــر التي اجتاحــــــت �سمال �رسق 

و�سط، وكذلــــــك اآلف  اأمريــــــكا وغربهــــــا الأ

�سخا�ــــــس امل�سنــــــني يف فرن�سا عام 2003،  الأ

ر�س �ستتو�ّسع  ونتيجًة لزيادة درجة حرارة الأ

ــــــة واملدارية، كما  حدود املناطــــــق ال�ستوائّي

جزاء من املناطق  ميكن اأن تتحــــــول بع�س الأ

املعتدلة اإىل مناطــــــق �سبه مدارية مما يعني 

اإمكانية انت�ســــــار اأمرا�س املناطق ال�ستوائية 

واملدارية اإىل مناطق جديدة مل تعرف فيها من 

قبل، كما يتوقع انت�سار البعو�س واحل�رسات 
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مرا�س اإىل مناطــــــق جديدة كان  الناقلــــــة لالأ

يحــــــول انخفا�ــــــس درجــــــات احلــــــرارة دون 

انتقالها اإليها، كذلك ميكن للتغريات املتوقعة 

يف درجات احلرارة اأن توؤدي اإىل ا�سطرابات 

يف توفري الغذاء واملاء، واأن تدفع ال�سكان اإىل 

الهجــــــرة ما يوؤدي اإىل مزيــــــٍد من الكتظاظ 

وامل�سكالت الجتماعّية، وعدم ال�ستقرار. 

وت�ســــــري التوقعــــــات اإىل اأن ارتفاع درجة 

ر�س مبعــــــّدل ثالث درجات مئوّية  حرارة الأ

مطار  �سيرتافــــــق بانخفا�ــــــس يف كميــــــات الأ

ــــــًة يف املناطق  مبعــــــّدل نحــــــو )10%( وخا�ّس

اجلاّفة و�سبه اجلاّفة، كما �سينخف�س خمزون 

امليــــــاه ال�سطحيــــــة واجلوفيــــــة لي�ــــــس ب�سبب 

مطار فقط واإنا ب�سبب  انخفا�س كميات الأ

زيــــــادة التبّخر التي تــــــوؤدي لنخفا�س كمية 

مياه اجلريان ال�سطحــــــي، ويف خمزون املياه 

الالزمــــــة للزراعة وال�سناعــــــة ومياه ال�رسب 

و�ست�ســــــوء نوعّية املياه ب�سبــــــب ملوحتها، كما 

أّن م�ستوى �سطح البحار واملحيطات �سريتفع  ا

ر�ــــــس وذلك ب�سبب  بزيادة درجــــــة حرارة الأ

ذوبان ق�ســــــم من اجلليديــــــات القطبية ويف 

�سّعة  املحيطات، و�ستنخف�س كثــــــرياً كمية الأ

ال�سم�سيــــــة التــــــي تعك�سها اجلليديــــــات اإىل 

الف�ساء اخلارجي، والتي �ستمت�ّس عندها من 

ر�س، وهذا �سيوؤدي اإىل ت�سارع ارتفاع  قبل الأ

درجة احلرارة، وارتفــــــاع يف م�ستوى البحار 

أّن م�ستوى  واملحيطات، وت�سري الدرا�سات اإىل ا

�سطح البحــــــار واملحيطات �سريتفع مبعّدلت 

قد ت�سل اإىل )95( �سم يف نهاية القرن )21(، 

ر�س تقريباً يعي�سون  أّن ثلث �ســــــكان الأ ومبا ا

�سمن الـ )60 كم( مــــــن ال�سواحل لذلك فاإّن 

ارتفاع م�ستوى البحــــــار واملحيطات �سي�سبب 

ــــــة وم�ساكل جــــــاّدة للمدن  هجــــــرات جماعّي

ــــــة، فمثاًل �سيوؤدي ارتفــــــاع م�ستوى  ال�ساحلّي

البحار مبعّدل 50 �ســــــم اإىل اإغراق جزء من 

الدلتا يف م�رس ذات الكثافة ال�سكانية العالية، 

مــــــن بنغالد�س  و�ستغرق م�ساحــــــات �سا�سعة 

مواج  وال�سني والهند وغريهــــــا، و�ستغمر الأ

العاتية ما يقارب )300( جزيرة من املحيط 

الهادي و�سيــــــزداد عنف وتواتــــــر العوا�سف 

أرا�سٍ داخلية  التي �ستدفع مبياه البحار اإىل ا

را�سي اخل�سبة  بــــــة بذلك املمتلكات والأ خمرِّ

و�ستختفي ماليني الهكتارات من امل�ستنقعات 

ال�ساحليــــــة والتي ت�سكل مواقع تكاثر العديد 

�سمــــــاك والطيور وغريها، هذا  أنواع الأ من ا

و�ستهــــــدد املن�ســــــاآت ال�ساحليــــــة كاجل�ســــــور 

وم�ســــــّدات امليــــــاه واملرافــــــق املرفئّية والتي 

�ستكلف حمايتها نفقات باهظة، كما �سيزداد 



ظاهرة االحتبا�س احلراري

259 العـــــــــــــــــــــــــــــــدد  559  ني�ســـــان  2010

تــــــاآكل ال�سواطىء وت�رّسب امليــــــاه املاحلة اإىل 

اخلزانات اجلوفّية. 

وحتت عنوان »الحتبا�س احلراري يوؤثر 

رز يف الفلبني« قالت درا�سة  على حم�سول الأ

أّن الحتبا�س  علمّية اأعّدها باحثون فلبينيون ا

رز،  احلــــــراري يقلل مــــــن اإنتاج حم�ســــــول الأ

رز يف الفلبني  ودر�س الباحثون حم�ســــــول الأ

على مــــــدى )12( عاماً اإ�سافة اإىل التغري يف 

درجة احلرارة على مدى )25( عاماً للتو�سل 

أنه  اإىل هــــــذه النتيجــــــة، ولحظ الباحثــــــون ا

كلما ارتفعت احلرارة درجة واحدة انخف�س 

املح�سول مبعــــــّدل )10%( وهذا يعــــــّد اأمراً 

رز هــــــو الغذاء الّرئي�سي  أّن الأ خطرياً حيث ا

كرب مــــــن �سكان العــــــامل، ويجب اأن  للعــــــدد الأ

رز مبعّدل )1%( �سنوياً ليكفي  يزيــــــد اإنتاج الأ

ر�س الذيــــــن يتزايدون  كما  طلب �ســــــكان الأ

أّن ارتفاع درجــــــة احلرارة يف بع�س املناطق  ا

رز  �سيجعــــــل من اأر�سها غري جيِّدة لزراعة الأ

و�سيجعل مناطق اأخرى غريها مكاناً �ساحلاً 

لزراعتِه. 

• �ختفاء ج���زر يف �ملحيط �لهادي 
نتيجًة لالحتبا�س �حلر�ري: 

جددت هيئات دوليــــــة حتذيراتها ب�ساأن 

ترّدي الو�سع البيئي يف جزر املحيط الهادي، 

أّن ظاهــــــرة الحتبا�س  حيث تتوقــــــع تقارير ا

احلــــــراري قد تق�سي على جزٍر بكاملها واأن 

املياه بداأت فعاًل يف الت�رّسب من حتت الرمال 

خملّفًة ورائها بحــــــريات مبا ينذر بفي�سانات 

ر�ساد اجلوية  كارثيــــــة، ووفقاً لعلمــــــاء يف الأ

فاإّن جزيرًة غري ماأهولة اختفت متاماً بفعل 

حركة موجات املياه، وارتفاع م�ستوى البحر 

أ�سا�ساً لرتفاع درجات احلرارة، ويف  العائد ا

جزيرة )فونوفاتي( عا�سمة اأرخبيل )توفالو( 

أجــــــزاء مهّمة مــــــن ال�ّسواحل،  التهــــــم البحر ا

أّن جزيرة  ر�ســــــاد اجلوّية ا وقال باحث يف الأ

غري ماأهولة قريبــــــة منها اختفت متاماً عام 

1997 وبدورهــــــا فقــــــدت دولــــــة )كرييباتي( 

جزيــــــرًة �سغريًة تقع يف )تاراوا(، فيما ق�سى 

ارتفاع م�ستوى البحــــــر على ع�رسات املنازل 

وامل�ساحات يف )ماجــــــورو( عا�سمة اأرخبيل 

أّما يف )ك�ــــــرساوي( التابعة لـ  جــــــزر مار�سال، ا

)مكرونيزيا( التي تعترب و�سعها اأف�سل، فاإّن 

�سكانهــــــا قالوا اإنهم مل يروا يف حياتهم اأعنف 

خرية، ويف )توفالو(  من عوا�سف ال�سنوات الأ

يجــــــري رئي�س الــــــوزراء )�ساوفاتو �سوبوانغا( 

حمادثــــــات مــــــع نيوزيلنــــــدا للح�ســــــول على 

موافقتهــــــا ل�ستقبال �ســــــكان اجلزيرة البالغ 

ألفاً يف حــــــال هّددتها كارثة  عددهــــــم )11( ا

بيئّية تبدو يف حكم املنتظر. 
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»كان������ت النا�س ت�ساأل يف اأواخر الق������رن التا�سع ع�رش: كيف الءم الفرد بني 

ن فاأول ما ن�ساأل:كيف الءم الفرد بينه وبني نف�سه؟«  أم االآ نف�س������ه وبني الدنيا، ا

�س������ارة ال�رشيعة اإىل النف�س  اإمي������ل لدفج  قبل الدخ������ول اإىل املنهج البد من االإ

تاريخي������اً، ففي عل������م النف�س يتحدد لنا معنى النف�������س »psycology« وذلك 

من حيث عالقتها باجل�سم .لق������د ركز اأر�سطو يف تعريفه للنف�س باأنها »كمال 

أثار هذا التعريف فيما اإذا كانت  « ا
)1(

اأول جل�سم طبيع������ي اآيل ذي حياة بالقوة

كاتب وناقد  �سوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

املنهج النف�سي 

و�رصاع الت�أ�سيل النقدي

❁
اأحمد اأني�س احل�سون
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�لنف�س جوه������ر�ً م�ستقاًل بذ�ت������ه �أو هي من 

�جل�سم مبثابة �ل�سورة، ففي تعريف �أر�سطو 

للنف�س باأنها م������ع �جل�سم مركب و�حد ي�سبه 

�لعالق������ة بني �ل�سمع و�لطاب������ع �ملطبوع فيه. 

�أما �أفالطون: »فقد ذك������ر �أن �لنف�س جوهر 

ال م������ادي يوجد بدون �جل�س������م وقبله، ويحل 

فيه، ويوج������د بعد �جل�س������م، و�لنف�س بذلك 

« وعلم �لنف�س عل������م و��سع 
)1(
جوه������ر خال������د

أن�سط������ة �حلياة، فهن������اك علم  �سام������ل ل������كل �

نف�س حربي، وعلم نف�س �سيا�سي، وهند�سي، 

وتربوي..�إلخ  و�إد�ري،  و�سناع������ي،  وطب������ي، 

ن�س������ان �سع������ار )�عرف  فمن������ذ �أن ع������رف �الإ

عالم لهذ� �لعلم و�سنعو�  نف�س������ك( ت�سدى �الأ

له تاريخه. وباخت�سار علم �لنف�س هو:»علم 

�خلربة و�ل�سل������وك فبع�س �لعلم������اء يهتمون 

خر  بدر��س������ة �خلربة يف حني يهتم بع�سهم �الآ

بدر��سة �ل�سلوك كما يهتم فريق ثالث - وهو 

�لغالبية- بدر��ستهما معاً.وكلهم ينظرون �إىل 

�ل�سلوك و�خل������ربة بو�سفهما تكيف �لع�سوية 

 »
)2(
بالن�سبة للموؤثر�ت �لتي تقع عليهما

ن�س�أة �ملنهج �لنف�سي و�أهّم �أعالمه: 

عندما نذك������ر �لتحلي������ل �لنف�سي، نتذكر 

��سم������اً المعاً كان له �ل�سبق يف هذه �خلطوة؛ 

وهو �لطبيب �لنم�س������اوي �سيجموند فرويد. 

وذلــــــك عندما انتقل بدرا�ستــــــه من الدرا�سة 

الع�سبيــــــة اإىل الدرا�ســــــة النف�سية، وذلك يف 

اأخريات القرن التا�سع ع�رس. ولد يف النم�سا 

1856م ومــــــات بلنــــــدن 1939م ن�ساأ يف اأ�رسة 

يهوديــــــة برجوازية، ترعــــــرع يف بيت مزدحم 

أبيه فقــــــط، در�س فل�سفة  مــــــع اأخوة له مــــــن ا

هريبــــــرت واته اإىل درا�ســــــة الطب، ح�سل 

على الدكتوراه يف اخلام�سة والع�رسين، وتابع 

. حتــــــول من الدرا�سة 
 )3(

تعليمــــــه يف باري�س 

الع�سبية اإىل النف�سية؛ عندما لحظ اأن ثمة 

مرا�س  أ�سباب غري ع�سبية وغري ع�سوية لالأ ا

مر مبواجهة عنيفة،  النف�سية. جوبه بداية الأ

مــــــن الباحثني ال�سيكولوجيــــــني، لكنه ا�ستمر 

واأ�سبــــــح له تالميذ، ويعترب اأول من حاول يف 

أيديولوجية تقول براأي يف  جعل علم النف�س ا

كل مو�سوع ولها حلول لكل م�سكلة وتف�رس كل 

. طبق نظريته على 
)4(

ن�سان ن�ساط يقوم به الإ

أ�سكال الع�ساب والعقد النف�سية؛  حــــــالم وا الأ

أثــــــور ال�سعبي  بــــــل طبقها علــــــى الديــــــن واملا

دب والطرائــــــف. »يرتبــــــط ا�سم فرويد  والأ

مبفهــــــوم التحليل النف�سي علــــــى الرغم من 

وجود مدار�س واتاهات خمتلفة يف التحليل 

أبرزها: )علم النف�ــــــس التحليلي(  النف�ســــــي، ا

دلر، واملدر�سة  ليونغ و)علم النف�س الفردي( لأ
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. النف�ــــــس الفرويدية معقدة 
)5(

اجل�سطالتية«

ومتداخلــــــة، حيث ركز التحليل النف�سي على 

املكبوت والطفولة اجلن�سية؛ تلك التي يراها 

مرا�س الع�سابية، على اأن  أ�سا�ــــــس الأ فرويد ا

لكل فرد دوافع غــــــري منظورة والأحالم هي 

تعبري عن تلــــــك الرغبــــــات الدفينة، وبذلك 

فالع�ساب اأ�سله كامــــــن يف املا�سي، وفائدة 

التحليــــــل النف�ســــــي ك�ســــــف تلــــــك امل�سببات 

مرا�ــــــس اجل�سدية. تابع تالميذ  النف�سية لالأ

فرويد اأبحاثه ومنهم مــــــن عار�سه ك يونغ، 

ب الفعلي  أدلر. يعترب فرويد الأ ومن تالميذه ا

أبرز اأعالم هذا املنهج  للمنهج النف�سي ومن ا

الذيــــــن وا�سلــــــوا تطبيق نظريــــــة فرويد يف 

دب؛ حيث وجدوه  التحليل النف�سي علــــــى الأ

أقــــــول هم: �سارل بــــــوردوان يف  مــــــادة ثرية ،ا

حتليلــــــه لفكتور هوغــــــو، ومــــــاري بونابرت 

در�ست ق�س�س اأدغار األن بو، و�سارل مورون 

يف حتليله ملالرميه، وجاك لكان الذي جمع 

. ون�سري 
)6(

بني النقد النف�سي والنقد البنيوي

باإيجاز اإىل:

ألفرد اأدلر )1870- 1937( موؤ�س�س  1- ا

علــــــم النف�س الفردي ،ولد يف فيينا من اأ�رسة 

متو�سطة. 

 )1936  -1852( مورجــــــان  لويــــــد   -2

بريطاين. 

اأملاين،  3- يوحنا موللر)1801- 1858( 

أبو علم الف�سيولوجيا  قيل اإنه ا

4- كارل جو�ستاف يونغ، من اأكرب علماء 

حركة التحليل النف�سي، ويعترب مع اأدلروفرويد 

عمدة الثالثــــــة يف احلركة، خالف فرويد  الأ

حيــــــان، وهو �سوي�رسي م�سيحي  يف معظم الأ

أبوه كان  معروف بتقــــــواه واأ�رسته متدينــــــة، ا

ق�سي�ساً واأمه �سديدة الورع. 

�سطورة:   �لتف�سري �لنف�سي لالأ

آراء مت�سعبة وخمتلفة اإىل  �سطــــــورة ا يف الأ

حد التناق�س. يقــــــول الدكتور عبد احلميد 

�سطورة  يون�س:»من الع�سري اأن ن�سع تعريفاً لالأ

ن  يجمع عليــــــه العلماء املتخ�س�سون، ذلك لأ

�سطــــــورة واقع ثقايف ممعــــــن يف التعقيد،  الأ

« ون�سب رثفني 
)7(

تختلف حوله وجهات النظر

�سطورة  أنه يعّرف الأ اإىل القدي�ــــــس اأوغ�ستني ا

أمــــــا اإذا �سئل  ب�ــــــرسط األ ي�ساأله اأحد عنها؛ ا

�سطورة  أثناء تف�سريها. والأ ف�سيقــــــع يف حرية ا

يف ال�ستعمــــــال الــــــدارج تعنــــــي مــــــا لي�س له 

أو ما يناق�س الواقع. ومن  وجــــــود يف الواقع ا

نروبولوجيــــــة الهامــــــة برزت  الدرا�ســــــات الأ

املدر�سة التطورية، ومن علمائها ال�سري جيم�س 

جــــــورج فريزر الــــــذي حّدد التطــــــور بثالث 

وىل هي ال�سحريــــــة عندما راأى  مراحــــــل؛ الأ
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ن�سان نف�ســــــه با�ستطاعته التاأثري على ما  الإ

حوله فمار�س ال�سحر؛ واملرحلة الثانية هي 

ن�سان اأن تعاقب  الدينية، حيــــــث اكت�سف الإ

الف�ســــــول والليل والنهار..اإلــــــخ باأن هناك 

ن�سان واحليوان. اأما  قوة اإلهية توؤثر على الإ

املرحلة الثالثة فهي العلمية، ويعقد فريزر 

بني ال�سحــــــر والعلم ويجعلهمــــــا متعاك�سني 

مــــــع الدين، فال�سحر زائــــــف فهو مع العلم 

يوؤمنان بقوانني ثابتــــــة ل تتغري؛ اأما الدين 

مكان التو�سل  فمعتنقــــــوه يوؤمنون باآلهة وبالإ

�سارة  . ما نريد الإ
)8(

اإليها لتحقيق غر�س ما

�سطــــــورة دخلت جمــــــال النقد  اإليــــــه اأن الأ

أننــــــا عر�سنــــــا لراأي  راء؛ اإل ا
وت�سعبــــــت الآ

فريزر)املدر�ســــــة التطورية( وذلك ملقارنتها 

�سطورة. لقد ا�سرتك  مع التف�سري النف�سي لالأ

�سطورة، فن�ساأ ما  علــــــم النف�س يف تف�سري الأ

ي�سمــــــى بعلم النف�س ال�سعبي. لقد حلل عامل 

ملاين فوندت يف كتابه)علم النف�س  النف�س الأ

أثر ال�سعوب  �ساطري عند ا ال�سعبي( خمتلف الأ

تباعداً، وانتهــــــى اإىل اأن الكثري من املفاهيم 

دبية قــــــد اأبدعها العقل الب�رسي  الدينية والأ

يف حالــــــة من احللم والهلو�سة املر�سية .يرى 

أنه من اخلطــــــاأ العتقاد باأن الب�رس  فرويد »ا

مــــــا دفعهــــــم اإىل ابتــــــداع اأنظمتهــــــم الكونية 

وىل �سوى الف�سول النظري وحده والظماأ  الأ

اإىل املعرفــــــة وحده. فاحلاجــــــة العملية اإىل 

اإخ�ساع العــــــامل ل بد اأن تكون لعبت دوراً يف 

«. ويعتقد فرويــــــد اأن جانباً 
)9(

هذه اجلهــــــود

كبرياً مــــــن النظرة اإىل العــــــامل التي متتد يف 

أثــــــر الديانات هي اإ�سقــــــاط لعلم النف�س يف  ا

�ساطري تر�سبات  العامل اخلارجي، ويرى اأن الأ

ن�ساأت ب�سبب عمليات الالوعي، على اعتبار 

أنهــــــا اإ�سقاطات. فاعتقــــــاد فرويد ينبع من  ا
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أنهــــــا تاأتي من الالوعي الــــــذي ت�سوره على  ا

�ســــــكل قبــــــو يختــــــزن اخليــــــالت اجلن�سية، 

والعقل الواعي علــــــى غري علم بها، وبالتايل 

�ساطــــــري حتــــــرر مــــــن اجلن�ــــــس، وبذلك  فالأ

ينحرف فرويــــــد عن النظــــــرة املادية للعامل، 

حوال العقلية  وانطالقاً من هنا اأخ�ســــــع الأ

حــــــداث التاريخيــــــة  ن�ســــــان والأ أفعــــــال الإ وا

والظواهــــــر الجتماعية للتحليل النف�سي اأي 

أنها مظاهر للحوافز الال�سعورية اجلن�سية،  ا

فهو يعترب اأن الال�سعور �سبب اجلن�س الب�رسي 

خالقيــــــات والفن والعلم والدين والدولة  والأ

والقانون واحلــــــروب. لقد انطلق فرويد من 

ن�سان نتاج للحياة  ن�سان مغفاًل اأن جوهر الإ الإ

الجتماعية، وهــــــو ح�سيلة تفاعل اأو جممل 

. لقــــــد قارن ك. ك 
)10(

عالقــــــات اجتماعية

رثفني بني فرويد وفريزر؛ حيث �ساغ فرويد 

خمططاً ثالثياً عن تطور مراحل الفرد وقدم 

احل�ســــــارة النف�سية للتطور الب�رسي، فجعلها 

بذلك موازيــــــة ملخطط فريــــــزر الثالثي يف 

مو�سوعته)الغ�سن الذهبي(. فمراحل تعاقب 

ال�سحــــــر والدين والعلم عنــــــد فريزر يوازيها 

عنــــــد فرويد مراحــــــل؛ الرنج�سيــــــة يف فرتة 

بوين يف ال�سبا،  الطفولة، والتعلق باأحــــــد الأ

وبالواقعية اخلارجية يف الن�سج. 

�سط���ورة ونظري���ة  تف�س���ري يون���غ لالأ

�لال�سعور �جلمعي: 

  �رّسح يونغ بوجــــــود طبقة خارجية من 

أنها ترتكز على طبقة  الالوعي ال�سخ�سي، اإل ا

اأعمق ل تنتمي اإىل اخلربة ال�سخ�سية ولي�ست 

ق�سية �سخ�سية بل هي فطرية، ويدعو هذه 

الطبقة بـ )الالوعي اجلماعي( وعلل ذلك باأن 

هذا اجلــــــزء من الالوعي لي�س فردياً بل هو 

فراد،  �سامل. اإذاً هنالك متاثل بت�رسفات الأ

أ�سا�ساً نف�سياً م�سرتكاً وهذه املحتويات  ي�سكل ا

من الالوعي ت�سلك طريقها اإلينا عن طريق 

الوراثــــــة، وهــــــذه املحتويــــــات مــــــن الالوعي 

اجلماعي تدعى )ناذج اأ�سلية( واعترب يونغ 

نــــــه ي�سري اإىل اأن  اأن هــــــذا امل�سطلح مالئم لأ

. وهناك 
)11(

حمتويات الالوعي بدائية اأ�سلية

�سطورة عند  �سلي والأ عالقة بني النموذج الأ

خرية تعبري اآخر عن النموذج  يونغ؛ فهــــــذه الأ

أنهــــــا ات�سمت بطابع خا�س ومتَّ  �سلي؛ اإل ا الأ

تداولهــــــا عــــــرب الزمــــــن، فعمليــــــات التف�سري 

�سطــــــوري للطبيعة مثل ال�سيف وال�ستاء..   الأ

حداث بل  لي�ســــــت تعابري جمازيــــــة لهــــــذه الأ

هــــــي تعابــــــري ترمــــــز اإىل الدرامــــــا الداخلية 

الالواعيــــــة للنف�ــــــس التي ميكنهــــــا الو�سول 

�سقاط  ن�ساين عن طريــــــق الإ اإىل الوعــــــي الإ
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أحــــــداث الطبيعة(.  )النعكا�ــــــس املراآتي يف ا

وهــــــذا النعكا�س ا�ستغــــــرق اآلف ال�سنني يف 

�سلم الرقي احل�ساري حتى اأمكن - اإىل حد 

أقّر  ما - ف�سله عــــــن مو�سوعه اخلارجي. وا

أو املعنى  �سلي يف ال�سكل ا يونغ اأن النموذج الأ

يحتوي على دوافــــــع مثولوجية تظهر ب�سكل 

�ساطري واخلرافات  نقي يف ق�س�س اجلن والأ

�سطــــــورة والنموذج  والفولكلــــــور؛ وبذلك فالأ

�سلــــــي وجهان لعملية واحــــــدة يكون فيها  الأ

�سلي الوجه الداخلي الالواعي،  النموذج الأ

�سطورة هي الوجه اخلارجي الذي ظهر  والأ

. لقد ت�ســــــاءل يونغ عن 
)12(

اإىل حيــــــز الوعي

�سبب تاأخره يف اكت�ساف الالوعي، واأجاب اإن 

ال�سبب هو امتالكنــــــا �سيغة دينية لكل �سيء 

�ساطريهي اأكر النتاجات  نف�سي، ويعترب اأن الأ

البدائية ن�سجاً، ويــــــرى اأن علم النف�س عند 

أدلــــــر يرتكز على عوامل بيولوجية؛  فرويد وا

الدافــــــع اجلن�سي عند فرويــــــد ودافع توكيد 

الذات عند اأدلر،وكالهمــــــا يعتقد بالطبيعة 

أمــــــا هو)يونغ( فعنده  ال�سخ�سيــــــة للدوافع. ا

امل�سابهــــــة قريبة بني الدوافــــــع وبني النماذج 

أنهــــــا �سور ل واعية  �سليــــــة على افرتا�س ا الأ

مــــــن الغرائز ولذلــــــك اإن فر�سيــــــة الالوعي 

أة مــــــن افرتا�س  اجلماعــــــي لي�ســــــت اأكر جرا

وجود الغرائز. وذهــــــب �سكلتون اأن النماذج 

�سلية عند يونــــــغ حتمل خ�سائ�س قومية  الأ

أو قبلية، وليعني هذا �سدورها عن لوعي  ا

�سلي  قبلــــــي اأو قومي؛ بل هذا النمــــــوذج الأ

أثنــــــاء انتقاله من اأعماق النف�س الب�رسية اإىل  ا

أو  الوعي قــــــد يلتقط بع�س املالمح القومية ا

القبلية، اأما فيلو فريى اأن هذه النماذج عند 

يونغ تت�سل مبخلفات الع�سور املوغلة بالقدم 

من جهة وتت�سل بتلك املفاهيم الرفيعة التي 

تتغذى بها الرموز اجلمالية والدينية، يعترب 

أننا ن�سارك - بدون وعي  أننا نحيا مبا ا يونغ ا

- يف النف�ــــــس اجلماعية التاريخية، نحيا يف 

حالتنا الالواعية �سمن عامل الغيالن الذئبية 

وال�سحــــــرة.. الذين ملوؤوا اأزمنتنــــــا ال�سابقة 

آلهة  بانفعــــــالت �سديدة، وكذلك نحيا و�سط ا

و�سياطــــــني واأ�رسار. ي�ستطيــــــع يونغ اأن يقدم 

ن نظريتــــــه يف النموذج  أكــــــر من فرويــــــد لأ ا

�سلــــــي حتتوي يف مداها علــــــى انفعالت  الأ

أو�سع بكثري من التاأكيدات اجلن�سية ال�سيقة  ا

عند فرويد، فال�سور التي تثري هذا النفعال 

هي- بح�سب يونغ- )الو�سيلة اإىل اأدب يتمتع 

بعامليــــــة. لقد ابتعد يونغ يف نظريته)النماذج 

�سلية( عن فرويد، ورغم ذلك ظل طريقه  الأ

نــــــه ل يعترب اأن  ذلــــــك التاه املثايل، ذلك لأ
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الوعي انعكا�س للواقع املادي، وتلك احلركة 

الجتماعية(  نتــــــاج  الإ الجتماعية)عالقات 

ودور املمار�ســــــة يف �سنــــــع الوعي والالوعي 

أ�ستاذه  . اإذاً ان�سق يونــــــغ عن ا
)13(

ن�سانيــــــني الإ

فرويــــــد وجــــــاء مب�ساألة نف�سيــــــة هامة؛ وهي 

الال�سعور اجلمعي، فالال�سعور عنده ق�سمان؛ 

ل�سعور فــــــردي ول�سعور جمعي، والثاين هو 

بداع.  هم عنده، ففي نظره هو م�سدر الإ الأ

والال�سعور اجلمعي ا�ستعداد فطري مرت�سب 

عرب الوراثــــــة �ساأنه �ساأن الوراثــــــة الع�سوية، 

ومن هنا فاإنه ل عالقة قائمة بني الال�سعور 

الفردي والال�سعور اجلمعي، وهذا الال�سعور 

اجلمعي تكّون من حمتويــــــات عاملية حدثت 

ب�سكل منتظم بــــــدون اأي عالقة باملحتويات 

الفرديــــــة اخلا�ســــــة. يقــــــول بيريداكــــــو: اإن 

الال�سعور اجلمعي »بعيد عن العقد والكبت 

 فال �سلة له مبا ين�ساأ من عقد 
)14(

والع�ساب«

نف�سيــــــة لدى الفرد من حياته اخلا�سة. هذا 

امل�ستــــــودع الال�سعوري تغذيه الغرائز كغريزة 

التنا�ســــــل واملحافظة على بقــــــاء النوع..اإلخ 

وبو�ساطة قــــــوة الرتميز التــــــي ميتلكها هذا 

الال�سعــــــور اجلمعي يتم ظهــــــوره من خالل 

نــــــاط البدئية، ول ميكن فهمه  ال�سورة والأ

دون هذه الأناط من حيث هي كونية وغري 

فرديــــــة، فهذا النمط البدئــــــي هاج�س يدور 

ن�سان منذ فجر  حول ق�سية معينة �سغلت الإ

التاريخ بعالقة بعاملــــــه املحيط، فراح بذلك 

يتجلى برموز و�ســــــور متعددة وخمتلفة. لقد 

اأثرت مدر�سة يونغ )علــــــم النف�س التحليلي( 

�سطوري  دبــــــي فظهر النقد الأ على النقد الأ

الذي دعا اإليه نورثروب فراي يف كتابه)ت�رسيح 

دب، وما  �سطورة والأ النقد( حيث ربط بني الأ

�سطورة يقوم املجاز فيها  دب اإل ترجمة لالأ الأ

�سطوري. أنه اأحد روا�سب الوعي الأ على ا

�أ�س�س �ملنهج �لنف�سي

  لنبداأ من قول فرويد:».. ما ن�سعى اإليه 

نحن هو تكوين ت�سور دينامي عن الظاهرات 

أ�س�س )اأدوات معرفية  . هنــــــاك ا
)15(

النف�سية«

منهجية( يتو�سل بهــــــا الناقد النف�سي للولوج 

دب  دبي والأ اإىل العــــــامل املحيط بالن�ــــــس الأ

�س�س )املقــــــولت( من و�سع  عامــــــة، وتلك الأ

فرويــــــد اإذ ق�ّسم النف�ــــــس الب�رسية اإىل ثالث 

نا العليا(  نا - الهو - الأ مناطق: ) الأ

نا: وهــــــي منطقة ال�سعور؛ اأي تتم  1- الأ

فيهــــــا العمليــــــات املنطقيــــــة والتفكري عامة، 

ويتو�سط بــــــني الال�سعور ) الهو( وبني الواقع 

اخلارجي وذلك ليجعل من )الهو( يف اتفاق 

مع رغبات العامل. 
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2- الهــــــو: هنا تكمن منطقــــــة الالوعي 

)الال�سعــــــور( تنطــــــوي على دوافــــــع ورغبات 

مكبوتة، وتعمل �سمــــــن اندفاع هذا املكبوت 

للح�سول على اللذة ب�سكل عفوي ل �سعوري 

متجــــــاوزة بذلك كل العتبــــــارات والقوانني 

اخلارجية.

على: وهي الرقيب الجتماعي  نا الأ 3- الأ

ن�سانيــــــة( اأي املوؤ�س�سة الثقافية  )املعايــــــري الإ

الجتماعيــــــة مبــــــا فيها من معايــــــري خلقية 

ودينية..اإلــــــخ وتقوم على مفهــــــوم الواجب؛ 

حيث يتــــــم العمل هنا كو�سيــــــط بني ال�سعور 

والال�سعــــــور فغري املقبــــــول اجتماعياً حتاول 

نــــــا العليــــــا اإىل حتويله مقبــــــول اجتماعياً 
الأ

نا، فما ليتــــــم يف الواقع يتم يف  ر�ســــــاء الأ لإ

اخليــــــال، والفنان ير�ســــــي مكبوته - عندما 

يتعذر ذلك يف الواقع – ير�سيه يف الفن. 

انطلق فرويد من هذه النظرية، فاحلياة 

النف�سية للفــــــرد ترتكز على هــــــذه املناطق، 

التــــــي ت�سهد فيمــــــا بينها �رساعــــــاً حاداً من 

خالل عمليات املقاومة والكبت، ومن خالل 

�سكال الع�سابية  هذا ال�رساع ين�ساأ جممل الأ

والهي�سترييــــــا والذهــــــان والعقــــــد النف�سية. 

ان�ســــــب اهتمــــــام فرويــــــد علــــــى الال�سعور 

الفردي )الهــــــو(، منطلقاً اأن كل �سيء نف�سي 

هو ل�سعــــــوري بال�رسورة، بينمــــــا اخلا�سية 

ال�سعورية قد تظهر وقد ل تظهر. الال�سعور 

هــــــو منطقة مكبوتة داخــــــل النف�س الب�رسية، 

حتتوي انفعــــــالت وغرائــــــز ودوافع حتاول 

اخلروج، فالكبــــــت بهذه الدوافــــــع والغرائز 

تدور حوله جميع عنا�ــــــرس التحليل النف�سي 

ح�ســــــب فرويد، يقــــــول: »نظريــــــات املقاومة 

والكبت والال�سعــــــور وقيمة احلياة اجلن�سية 

يف تعليــــــل املر�س واأهمية اخلربات الطفلية، 

تلك هي العنا�رس الرئي�سية التي يتكون منها 

« اإذاً هناك 
)16(

البناء النظري للتحليل النف�سي

�رساع بني هذا املكبوت والرقابة لذلك لبد 

أو كمــــــا عرب د. فاخر  من اإر�ســــــاء الدوافع؛ ا

عاقــــــل؛ اإذ اإن هــــــذه الدوافع حتــــــاول اإ�سباع 

نف�سهــــــا واأي حائــــــل - ولو ب�ســــــورة موؤقتة- 

�سيحول هذه النف�س الب�رسية اإىل م�رسح كبري 

. اُعترب فرويد 
)17(

مليء بال�رساعات النف�سية

مكت�ســــــف الالوعي وُزفت لــــــه التهاين لذلك 

لكنــــــه �سحح وقــــــال: اإن الفال�سفة وال�سعراء 

هم من اكت�سف الالوعي. 

آلياته: �حللم و�

احللم هو مظهر مــــــن مظاهر الال�سعور 

الفــــــردي الــــــذي اهتــــــم بــــــه فرويد،فالدافع 

الال�سعــــــوري ي�ستفيــــــد »من ذلــــــك الرتاخي 
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الليلي للكبت يف اأن يجد ال�سبيل اإىل ال�سعور 

بو�ساطة احللــــــم، على اأن مــــــا تبذله الذات 

من مقاومــــــة كابتة ل تتال�سى يف حالة النوم 

ولكنهــــــا تقل فقط ويبقى جزء منها يف هيئة 

رقابة على الأحالم متنع الدافع الال�سعوري 

�سكال التي من  من التعبري عن نف�ســــــه يف الأ

�ساأنها اأن يظهر بها لول ذلك)18(« موؤكداً اأن 

احللم )الال�سعور الفردي( ليختلف اختالفاَ 

دبي، فمن اأهم املبادئ  جوهرياَ عن العمل الأ

التي ارتكز عليها فرويد:    

دبي اإ�سباع للرغبات  1- العمل الأ

2- العمــــــل الفنــــــي نــــــوع مــــــن اأحــــــالم 

حالم العادية  اليقظة؛ لكنه اختلف عــــــن الأ

وىل: يف الفن يقل ت�سخيم  يف ناحيتــــــني: الأ

نا. الثانية: الفــــــن يقدم نوعني من اللذة:  الأ

من خالل ال�سورة الفنية ومن خالل م�ساركة 

الفنــــــان يف حلمه )فنه( فاإذا كان حديثنا عن 

احللم باعتباره الت�سويــــــر احل�سي للرغبات 

آليات  الال�سعوريــــــة املكبوتة؛ فهنالــــــك عدة ا

آلية التكثيف- آليــــــة التحويل-ا للحلم هي: )ا

:)
)19(

آلية الرتميز آلية الت�سوير- ا ا

وىل )التحويل(: يف هذه املرحلة  لية الأ  الآ

ديب بتحويل  أ الأ أ التمويــــــه، حيث يبــــــدا يبدا

أ�سيــــــاء بعيدة لدرجة ل تبدو فيها  حلمه اإىل ا

ال�سلة وا�سحــــــة بني احللــــــم وال�سكل الذي 

على على  نا الأ متظهر به. هناك رقابة من الأ

على ي�ستنفر الهو  نا الأ الهو، وب�سغط من الأ

�سباع رغباته. فكان ل بد من التعبري عنها  لإ

فكار ب�سكل ممّوه . بتحويل الأ

لية الثانية )التكثيــــــف(: وهنا يحاول  الآ

احللــــــم اأن ي�سغط اأفكاره باأقل �سكل ممكن؛ 

أو لنقــــــل باأق�ــــــرس زمــــــن حيــــــث يجمع بني  ا

املتناق�سات واملتباعــــــدات يف �سكل ليتم به 

اجلمع بينهما يف الواقع .

ليــــــة الثالثة )الت�سويــــــر(: يف املراحل  الآ

أ�سياء  فــــــكار احللمية اإىل ا ال�سابقة ُحولت الأ

فكار احللمية جمردة؛ وهنا  مكثفة، وهذه الأ

أتــــــي دور الت�سوير بتحويلهــــــا من التجربة  يا

اإىل املح�سو�س، ففــــــي احللم كل �سيء ح�سي 

م�ســــــور من حيث ال�سكل ل املعنى، ومن هنا 

أ مغامرة املحلــــــل ال�سيكولوجي التاأويلية  تبدا

عرب تريٍد للمح�سو�س

لية الرابعة )الرتميــــــز(: الرمز هو ما  الآ

يرمــــــز اإىل �سيء ما. يف هذه املرحلة لبد من 

ترميز احللم املتبدي لكي تتم عملية التكثيف 

والتحويــــــل، فاحللم هنا رمــــــزي بال�رسورة.

ويذهــــــب فرويــــــد اإىل اأن الرمــــــوز احللمية 

تتمحور حــــــول مفهوم اجلن�ــــــس منطلقاً من 
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احليــــــاة اجلن�سية التي لهــــــا الدور الكبري يف 

الال�سعور الفــــــردي. اهتم فرويــــــد بالرغبة 

اجلن�سية والكالم فيهــــــا مبا�رسة؛ »فاإن هذه 

الرغبات تظهر ب�سورة غري مبا�رسة، واعترب 

حالم واحدة من اأهم الطرق غري املبا�رسة  الأ

«. لقد تو�سع 
)20(

للتعبــــــري عن هذه الرغبــــــات

مفهوم اجلن�سية لــــــدى فرويد. وب�سبب هذه 

ليات التي يتو�سل بها احللم، يختلف احللم  الآ

يف ظاهــــــره عن باطنه )ال�ســــــكل وامل�سمون( 

أي�ســــــاً لطبيعة هذا  ويعود هــــــذا الختالف ا

املحتوى الــــــذي ينطوي عليه الال�سعور. هذه 

الرغبــــــات املكبوتة يف الال�سعــــــور )املحتوى( 

نا  نا اإ�سباعهــــــا يف مقاومة لالأ
مل ي�ستطــــــع الأ

العليا فا�ستوطنــــــت يف ل�سعور الفرد ترتقب 

الفر�ســــــة ال�سانحة للظهور، وعرب هذا القاع 

من املرت�سبات يظهر املحور الرئي�سي )عقدة 

أوديــــــب( التي انطلق منهــــــا فرويد، فاحلياة  ا

النف�سيــــــة قائمــــــة علــــــى املفهــــــوم اجلن�سي، 

أوديــــــب )جرمية قتل  ومــــــن هنا فــــــاإن عقدة ا

ب( �سفــــــة مالزمــــــة للحلــــــم، مثلمــــــا هي  الأ

حالم  الرنج�سية)حــــــب الذات( باعتبار اأن الأ

أ�سياء ل  ترتكز حول ذات احلامل حتى لو راأى ا

. يقول فرويد: »الأحالم 
)21(

ترتبط به مبا�رسة 

حتيطنــــــا علمــــــاً باملا�سي، فاحللــــــم فرع من 

املا�سي واحللم مهما يكن من اأمره ي�سلك بنا 

 .»
)22(

جهة امل�ستقبل اإذ ي�سور رغباتنا حمققة

فالعمل الفني ب�سكل عام- انطالقاً من احللم 

- ل يختلــــــف ب�سكل جوهري عن هذا احللم 

آلياتــــــه بح�سب فرويــــــد، فكالهما يبداأ من  وا

الال�سعور؛ اأي كالهمــــــا نرج�سي وقائم على 

�سباع  عقدة اأوديب، يقومــــــان على اخليال لإ

أو كما يقــــــول :»حتقيق  مقنع  هــــــذا املكبوت،ا

«. لقد اختار 
)23(

لرغبة مقموعــــــة اأو مكبوتة 

يطــــــايل ليوناردو دافن�سي،  فرويد الر�سام الإ

لتج�سيد  دو�ستويف�سكي؛  الرو�ســــــي  والقا�س 

عقــــــدة اأوديب، لقد در�سهما درا�سية حتليلية 

و�ســــــح من خاللها مدى �سيطرة هذه العقدة 

آثارهما الفنية وعلى �سلوكيهما ب�سبب  علــــــى ا

الكبــــــت اجلن�سي. ا�ستفــــــاد البع�س من هذه 

أرن�ست جونز التحليلية  املعطيات كـ درا�سة د. ا

ل�سخ�سيــــــة هاملت يف م�رسحيــــــة �سك�سبري؛ 

فاملعاناة الهاملتية هي ثمرة لعقدة اأوديب، اإذ 

اأحب اأمه حباً جاحماً، مما وّلد الغرية عليها 

من عمــــــه الذي تزوجها بعــــــد اأن قتل والده 

مبوؤامرة، لكن هاملت تردد يف انتقامه؛ ذلك 

اأن �سعــــــوراً داخلياً انتابه بــــــاأن عمه انتقم له 

أبيه(. والنتيجة التي و�سل  ول )ا من غرميه الأ

اإليهــــــا جونز اأن م�رسحية هاملت »ذات مبنى 
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اأوديبي هو ل�سعــــــوري يف هاملت، ل�سعوري 

يف �سك�سبري،ل�سعــــــوري يف اجلمهــــــور الذي 

.»
)24(

�سفق لهذه امل�رسحية

  خــــــرج فرويد بدرا�ستــــــه لد�ستويف�سكي 

باأن عقــــــدة اأوديب و�سلــــــت ذروتها بتحولها 

اإىل �ســــــكل مــــــن الهي�سترييا ورغبــــــة جاحمة 

بيه؛  ب، فقتــــــل �سمريدياكوف لأ يف مــــــوت الأ

هو حتقيق لرغبة يف نف�ــــــس دو�ستويف�سكي، 

فمــــــا مل ي�ستطع حتقيقــــــه يف الواقع مت على 

الورق. لقــــــد رّد فرويد الفنانــــــني واأعمالهم 

اإىل عقــــــد نف�سية �سببهــــــا رغبات مكبوتة يف 

الال�سعــــــور. فد�ستويف�سكي يعاين من ال�سعور 

بالذنب ويحــــــاول التخل�س من هذا ال�سعور، 

ولن يتخل�ــــــس منه اإل بنيــــــل العقاب، وهذا 

ال�سعور لي�س ظاهرة فردية بل هو قدمي قدم 

�سا�سية  ب اجلرمية الأ ن�سان، ويعد قتل الأ الإ

ن�سانية جمعاء فهي امل�سدر الوحيد  وىل لالإ الأ

 
)25(

عند فرويد لل�سعور بالذنب .

عمــــــال الفنيــــــة – ح�سب فرويد  اإذ اإن الأ

– ماهي اإل اإ�سبــــــاع للرغبات كاحللم متاماً. 
ديب مري�س  فهل الفنان مع�ســــــوب؟ وهل الأ

نف�سي؟ يقــــــول فرويد يف �سياق احلديث عن 

الع�ساب، بــــــاأن الوقائــــــع النف�سية هي »اأكر 

اأهميــــــة من الوقائــــــع املو�سوعية، ول اأعتقد 

غواء على مر�ساي  أنني اأقحمت اأخيلة الإ ن ا الآ

)اأوحيت( بها اإليهــــــم، اإنا كنت يف احلقيقة 

وىل بعقدة اأوديب التي  قد تعرت للمــــــرة الأ

اأ�سحــــــت فيما بعد ذات اأهمية بالغة ولكنني 

خيلة  أتبينهــــــا اإذ ذاك مــــــن خالل تلــــــك الأ مل ا

غواء ظل حمتفظاً  وف�ساًل عن ذلك فــــــاإن الإ

بن�سيــــــب علــــــى �ساآلته يف تعليــــــل الع�ساب، 

غــــــواء كانوا يف  ولكن ات�ســــــح اأن مقرتيف الإ

. هناك 
)26(

مر اأطفــــــالً اأكرب �سنــــــاً غالــــــب الأ

عنا�ــــــرس م�سرتكة بني احللم وبني الفن منها: 

)العمليــــــات الال�سعورية- التحليق اخليايل(، 

لكن الختالف فيهمــــــا حا�سل ومتبدي من 

ل يقع يف  خالل حتّكــــــم الفنــــــان بنف�ســــــه لأ

�رساك الع�ساب، فنقــــــل حمتويات الال�سعور 

خرين يقــــــوم على الت�سامي، فت�سعيد  اإىل الآ

الرغبــــــات املكبوتة يحــــــول دون جعل الفنان 

ع�سابيــــــاً على الرغم مــــــن اأن فرويد تعامل 

أنه ع�سابي، يقول:»الفنان  ديب علــــــى ا مع الأ

كالع�سابي ين�سحب مــــــن واقع ل ير�سي اإىل 

..«. كما يظهر الختالف بني 
)27(

دنيا اخليال

احللم والفن من خالل التحكم باآليات احللم 

باإرادة تامة على عك�ــــــس الع�سابي، وبالتايل 

- ح�ســــــب فرويد – يعرف كيفية الرجوع من 

خياله اإىل الواقع. اإذاً مال يتحقق يف احللم 
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يتحقــــــق يف العمــــــل الفني، فالفنــــــان- عند 

فرويــــــد- يعالج نف�سه معاجلــــــة ذاتية، ولول 

هذا العمل الفنــــــي الذي اأ�سبح مفرغاً لهذه 

الرغبــــــات املكبوتة لكان ع�سابيــــــاً. بتف�سري 

احللــــــم ن�ستطيع الدخــــــول اإىل ل�سعور الفرد 

)لوعيه( ذلــــــك امل�ستودع امللــــــئ بالذكريات 

فالرغبــــــة  احليــــــاة،  وغرائــــــز  والعواطــــــف 

ال�سعوريــــــة ل ت�سري مــــــن احلوافز احللمية؛ 

اإل اإذا حققــــــت ذلك النجاح يف اإيقاظ رغبة 

ل �سعورية متثلها بع�ــــــس املماثلة ويف ك�سب 

. فاحللم هو ذلك الطريق الذي 
)28(

تعزيزها

. ال�سعور ل يولد لذة 
)29(

يوؤدي اإىل الالوعــــــي

دبي وبالتايل  جماليــــــة متولدة من العمــــــل الأ

تكمــــــن اللذة اجلمالية مــــــن خالل الال�سعور 

�سباع وخا�سة  عــــــرب الت�ساعد والتفريــــــغ والإ

عمــــــال املاأ�ساويــــــة - بــــــراأي كوفمان،  يف الأ

فهــــــذه املحتويــــــات )الرغبــــــات( املكبوتة يف 

الال�سعور تف�رس اللذة كتف�سريها حلياة الفرد 

النف�سيــــــة، فالنف�س الب�رسيــــــة ت�سعى للتوازن 

بني ال�سعــــــور والال�سعــــــور، والواقع واحللم، 

والعجز عن حتقيق هذا التــــــوازن �سيعّر�س 

النف�س الب�رسية اإىل حالة مر�سية قد ي�ساب 

بها الفــــــرد بالهذيان »والتــــــي لتتظاهر اإل 

باأعرا�س نف�سية، والهذيان بينهم ثانياً بكون 

ال�ستيهامات قد ا�ستقلــــــت بنف�سها و�سارت 

أوامل�سداقية التي  ا مــــــر والنهــــــي  �ساحبة الأ

«. لقد اأفاد التحليل النف�سي 
)30(

توجه الفرد 

حالم توفر لنا مدخاًل  من تاأويل الأحالم فالأ

أ�سا�سيــــــاً اإىل الالوعــــــي. وثمــــــة مــــــا يدعوه  ا

فرويد»الهفــــــوات، زلت الل�ســــــان واإخفاقات 

مكان  الذاكرة والقراءات املغلوطة، والتي بالإ

.اإن 
 )31(

ردها اإىل رغبات ومقا�سد غري واعية

اأهم ما يحاوله عامل النف�س هو اكت�ساف بنية 

ن الفن ح�سب اأطروحات  الال�سعور)الهو(، لأ

املنهــــــج النف�ســــــي مرّمز. لقد غــــــاىل فرويد 

بتف�سري عالقة الطفل باأمه على هذا النحو، 

فهــــــي لي�ست عالقة منحرفــــــة ومر�سية كما 

حاول جاهداً اإثباتها يف الفن.

�أثر �ملنهج �لنف�سي يف �لنقد

مــــــن واجبــــــات النقــــــد كما يــــــرى ل�سري 

آفــــــاق التفكري �سايف  »اأن يعــــــد �سعباً مفتوح ا

أتــــــي املبدعــــــون ويجــــــدوا من  الذوق،كــــــي يا

ــــــر املنهج  أّث «. ا
)32(

يفهمهــــــم ومي�سوا معهــــــم 

النف�ســــــي يف م�سرية النقد،وهذا �سعار وا�سح 

دب؛  و�رسيح بالعرتاف بالطابع النف�سي لالأ

دبي حاجة نف�سية  على اعتبــــــار اأن الن�س الأ

ول، ويخ�سع ل�سوابط وحالت  يف املقــــــام الأ

دبــــــي على  نف�سيــــــة خلقــــــت هــــــذا العمل الأ
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أو تلك. يقــــــول فرويد:»مل يعد  هــــــذه ال�سورة ا

التحليل النف�سي علمــــــاً ثانوياً يف جمال علم 

أ�سا�ساً لعلم جديد  النف�س املر�سي، بل اأ�سبح ا

أي�ساً  بالنف�س اأكر عمقــــــاً، علم ل غنى عنه ا

يف فهــــــم احلياة ال�سوية، وميكــــــن اأن ت�سدق 

خرى  م�سلماته وك�سوفاتــــــه على املجالت الأ

مــــــن احليــــــاة النف�سية، وبذلــــــك ات�سع جماله 

 .»
)33(

فبلغ مياديــــــن قا�سية ذات اأهمية �ساملة

كنــــــا قد ذكرنا �سالفاً »لكان« الذي جمع بني 

النقد البنيوي والنقد النف�سي؛ وا�ستمر هذا 

حتى بعد انح�ســــــار البنيوية، على يد اأحدث 

منهج نقدي؛ وهو املنهج ال�سيميولوجي. على 

كل حــــــال تعددت املناهــــــج النقدية احلديثة 

وظهر الطابع النف�سي يف هذه املناهج؛ ب�سكل 

مبا�رس م�رسح به اأو غري مبا�رس قد نلحظه يف 

أو العربية. واخرتنا  الدرا�سة النقدية الغربية ا

اأن نقف عند:  

�أث���ر �ملنه���ج �لنف�س���ي يف �لتحلي���ل 

�ل�سيميائي:

ال�سيمياء علم تف�سري الرموز والعالمات..

ل�سنية. وللتحليل  اإلخ، وهذا املنهج امتداد لالأ

)34(
دب مناهج؛ هي: ال�سيميائي لالأ

1- منهــــــج التحليــــــل التوزيعــــــي؛ يعتمد 

النظرية ال�سلوكية ويتزعمه بلومفيلد .

2- منهج التحليل املفهومي )التوليدي(؛ 

يعتمد العقالنية وال�ستنتاج.

ح�سائي؛ يبني ن�سقاً  3- منهج التحليل الإ

للكلمات امل�ستقة من اأ�سل واحد.

ومن املناهج النقديــــــة ال�سيميائية منهج 

)تل كل( وهــــــي جملة اأ�سدرها فيليب �سولرز 

1960 يف باري�س، احتلت هذه اجلماعة مكاناً 

وىل كان  عداد الأ دب، ومنذ الأ مرموقاً يف الأ

الهتمــــــام بال�سكالنيــــــني وبطروحات ليتني 

وتونغ )الفل�سفية- اجلمالية(. م�ستندين اإىل 

خذ من �سرتاو�ــــــس والفرويدية  البنيويــــــة والأ

وكاأي اتــــــاه نقــــــدي مرت هــــــذه اجلماعة 

مبراحــــــل عــــــدة، واأثرت يف النقــــــد احلديث 

وال�سخ�سيــــــة الهامة يف هــــــذه اجلماعة هي 

�سل 1941  )جوليــــــا كري�ستيفا( بلغاريــــــة الأ

�سكلــــــت مــــــع �سولــــــرز ثنائيــــــاً نقديــــــاً، عالج 

نقدهــــــا احلدث احل�ســــــاري، و�سيمياء اللغة 

أ�سلوبيــــــاً وبالغياً..اإلخ وتوغلت يف امل�سمون  ا

النف�سي واحل�ســــــاري )املوروثات الثقافية(. 

لقد تــــــاوزت »حبكة املو�سوعــــــات الواعية 

والالواعيــــــة للو�سول اإىل اجلــــــذور الدينية، 

حماولــــــة تخطــــــي جاذبية التحليــــــل النف�سي 

. لقد بلورت ن�سقاً 
)35(

والتحليل الجتماعي«

فل�سفياً يربط عالمات الن�س واإ�ساراته بعقدة 
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اأوديب وباجلــــــذور الالهوتية، ودر�ست عدداً 

دباء �سمن هذا الن�سق الفل�سفي اأمثال:  من الأ

آرتو وغريهم. على  د�ستويف�سكــــــي وبرو�ست وا

رتو. اتخذته مثالً  �سبيل املثال يف درا�ستها لآ

على ظروف الكاتب املر�سية وما كان يعانيه 

مــــــن انف�سام ال�سخ�سية؛ لقد ت�سور اأمله قوة 

نا الواعية( لديه  ت�سطر كيانه مما يجعل )الأ

غري مطابقة لذاتهــــــا. ويف ت�سخي�س عملية 

آرتــــــو ا�ستخدمت مفهوم  هدم الذات عنــــــد ا

يجابــــــي( بعد توظيفــــــه توظيفاً  )النفــــــي الإ

مادياً، على اعتبــــــار اأن اللغة اأحد م�ستويات 

أداة اإنتاج ملتغريات  هذه العمليــــــة بو�سفهــــــا ا

جذرية، وعمليــــــة اإحداث التناق�س اجلذري 

تــــــوازي ظاهرة الرتــــــداد اإىل بع�س املراحل 

أ�سا�س النقد  . هــــــذا املحور هــــــو ا
)36(

وليــــــة الأ

أدباء  ال�سيميائي عند كري�ستيفا، فهي حتاور ا

�سطــــــورة الجتماعية وت�سّدد على ظواهر  الأ

القلــــــق وتك�سف املبتــــــذل يف حياتنا اليومية 

أ بالتحليل البنيــــــوي ثم تتوغل اإىل  فهــــــي تبدا

اإطار مكون من اإ�ســــــارات وعالمات تفككها 

وتعيد بناءها، فالن�س - ح�سب منهجها- ل 

يعترب نظاما لغوياً مغلقاً كما زعم البنيويون 

ال�سكالنيون؛ واإنا هو عد�سة مقعرة تكتنف 

دللت ومعــــــان متباينــــــة ومعقــــــدة يف اإطار 

اأنظمة اجتماعية ودينيــــــة و�سيا�سية �سائدة. 

فنقدهــــــا ل يبحث عن الــــــدللت من خالل 

الوحــــــدة الكالميــــــة امللفوظة؛ واإنــــــا تناول 

التعبري كرمــــــوز ذات اإ�سقاطات خمتلفة. لقد 

اعتمــــــدت - اإذاً- على معطيات م�ستقاة من 

مفاهيم �رسورية؛ علم النف�س وغريه للقب�س 

على الن�س، لقد تاوزت كري�ستيفا مرحلتها 

وىل، فتعــــــّددت م�سادرنقدهــــــا  النقديــــــة الأ

 - يــــــة يد و لفر ا - ل�سنية لأ ا ( ؛ ئي ل�سيميا ا

املارك�سية..( تقــــــول: »اإن كل ن�س هو عبارة 

عــــــن لوحة ف�سيف�سائية من القتبا�سات، وكل 

 
)37(

ن�س هو ت�رّسب وحتويل لن�سو�س اأخرى«

�سارات فقط؛ بل  فاللغة لي�ست نظاماً من الإ

ت�سرتك مع غريها من الظواهر.

�أثر �ملنهج �لنف�سي يف �لنقد �لعربي 

�حلديث: 

املنهج النف�سي واحــــــد كغريه من املناهج 

التي وفــــــدت اإلينا مــــــن الغــــــرب، و يت�ساءل 

الدكتــــــور ح�سني جمعة فيمــــــا اإذا كان النقاد 

العــــــرب �سكلــــــوا نظرية نقدية متثــــــل اأدبهم 

أو �سكاًل وم�سموناً، ووظيفة  »�سورة ودللة، ا

وهدفــــــاً؟« وكيف كان تلقفنا للثقافة النقدية 

دباء  أثــــــر النقاد والأ ؟ تا
)38(

الغربيــــــة الوافدة 

العرب باملناهــــــج الغربية؛ فاأثرت الدرا�سات 

دبي العربي  الفرويدية واليونغية يف النقد الأ

احلديث باأ�سكال خمتلفة ومتفاوتة. 

املالحظــــــة النف�سيــــــة يف النقــــــد العربي 

قدمية، لقــــــد تنبه ابــــــن قتيبــــــة اإىل امل�ساألة 

أ�سار  بــــــداع، وكذلك ا النف�سيــــــة يف عملية الإ

القا�سي اجلرجاين لهذه امل�ساألة ،وقبل ذلك 



املنهج النف�صي و�رصاع الت�أ�صيل النقدي

275 العـــــــــــــــــــــــــــــــدد  559  ني�ســـــان  2010

بكثري حتدثــــــوا على �سيطــــــان ال�سعر ووادي 

أ�ســــــار الدكتور �سعد  ا لهام(.  عبقر)م�ساألة الإ

الديــــــن كليب اإىل هــــــذه النقطة وبنّي اأن فهم 

النف�س لدى نقادنا القدماء تختلف اختالفاً 

جوهريــــــاَ عما نعتقــــــده، ولكننا نــــــرى - مع 

التاأكيد علــــــى الختالف لفهــــــم النف�س بني 

القــــــدمي واحلديــــــث- اأن هــــــذا ل مينع من 

التاأكيــــــد على املالحظــــــة النف�سية يف النقد 

القدمي، �سحيح اأن البون �سا�سع بني البدايات 

خــــــرية؛ لكن هذه حال اأي  وىل والنهاية الأ الأ

طريق نقــــــدي، فتبلور املنهج ي�سبقه درا�سات 

وحماولت ل�سياغة هذا التبلور. لقد خطت 

بداع عدة  دب والإ الدرا�ســــــات النف�سية لــــــالأ

خطوات ابتــــــداأت مبرحلــــــة التاأ�سي�س ملنهج 

نف�سي عربــــــي يف النقد. مــــــن النقاد الذين 

أ�س�ســــــوا لالتاه النف�ســــــي يف النقد، الناقد  ا

حممــــــد خلــــــف اهلل يف كتابه )مــــــن الوجهة 

دب ونقده( حتدث  النف�سيــــــة يف درا�ســــــة الأ

دب وعلــــــم النف�س مولياً  عن العالقة بني الأ

دب، ومن  اهتمامــــــاً بالغاً بالدور اجلمايل لالأ

النقــــــاد املوؤ�س�سني لالتــــــاه النف�سي يو�سف 

خليــــــف. وو�سع الدكتور حممــــــد النويهي يف 

أ�سا�سية  دبي( حقائق ا كتابه)ثقافــــــة الناقد الأ

آراء �سمولية  دبي، لقــــــد اأ�ساف اإىل ا للنقد الأ

دبية  وا�سعة من خالل حتليله لل�سخ�سيات الأ

حتليــــــاًل م�ستنداً على اجلذور الوراثية)ب�سار 

أبــــــي نوا�س 1953(  بــــــن برد1951(، )نف�سية ا

م.  وقد رّد جمــــــون اأبي نوا�س اإىل عالقته بالأ

وهناك حماولت للعقاد وطه ح�سني تناولوا 

فيها �سخ�سيات بع�س ال�سعراء القدامى؛ اإل 

أنهــــــا مل ت�سطنع منهجاً له معامله اخلا�سة يف  ا

التحليل، كتب العقاد عــــــن اأبي نوا�س و�رسح 

�سخ�سيتــــــه يف �ســــــوء جمموعة مــــــن حقائق 

أبا نوا�س كان نرج�سياَ  نف�سية، فانتهى اإىل اأن ا

ونرج�سيته �ساذة، منها مكت�سب وبع�سها من 

خلق الظروف،ويعــــــدُّ كتابه هذا خطوة اأوىل 

 ويُعترب الدكتور 
)39(

لكتابه عن ابن الرومــــــي.

م�سطفــــــى �سويف باحثــــــاَ �سيكولوجياَ، اأ�ّسل 

لالتاه النف�سي يف النقد العربي من خالل 

بداع الفني يف  �س�س النف�سيــــــة لالإ كتابــــــه )الأ

ال�سعر خا�سة(، بال�ستناد اإىل املنهج النف�سي 

بــــــداع لميكن ر�سده  التكاملــــــي مربزاً اأن الإ

حادية  من خالل هــــــذه الروؤية ال�سيقــــــة الأ

)الال�سعــــــور( واعتمد يف نقــــــده على املنهج 

التجريبــــــي، واتبــــــع يف ذلــــــك ثــــــالث طرق 

)ال�ستخبار- ال�ستبار- حتليل امل�سودات(. 

لقد تــــــرك الدار�سون اجلادون ب�سماتهم 

على النقد العربي احلديث،من الثالثينيات 

حتى اخلم�سينيات، وهي الكتابات الوحيدة 

اخلارجــــــة على الطريقة التــــــي كانت �سائدة 

دبية العربيــــــة »اللغوية  علــــــى الدرا�ســــــات الأ

.
 )40(

والبالغية التقليدية« 

آراء النقاد حــــــول اأطروحات    تعــــــددت ا

أعــــــاد الدكتور يو�سف  املنهــــــج النف�سي، لقد ا
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مــــــراد اهتمام النقــــــاد با�ستخــــــدام مفاهيم 

التحليل النف�سي »اإىل رغبتهم يف حتويل النقد 

من نزعتــــــه النطباعية لدفعه نحو الدرا�سة 

الو�سفيــــــة العلمية، ولكن اخلطر الذي يهّدد 

تطبيــــــق التحليــــــل النف�سي يف جمــــــال النقد 

دبي هو حتويــــــل اأعمال الكاتب اإىل وثائق  الأ

قل  اإكلينيكية لت�سخي�ــــــس مر�سه، اأو على الأ

الك�ســــــف عن عقده وخا�سة عقــــــدة اأوديب. 

وهــــــذا ماحدث فعــــــاًل مع بع�ــــــس املحللني 

النف�سيني الذين تناولوا بالنقد اأعمال بع�س 

ال�سعــــــراء- اأمثال را�ســــــني وبودلري.. فاأ�سبح 

التاأويل التحليلــــــي تاأوياًل مماًل ي�سدق على 

دبي جمرد  جميع احلالت، واأ�سبح العمل الأ

أو اإعالء. فال�سبكة التحليلية  عملية تعوي�س ا

التي ي�سعهــــــا املحلل.. ل ت�سمــــــح اإل بروؤية 

�ســــــكال املرت�سمة عليهــــــا دون الك�سف عن  الأ

بــــــداع الفني وعن �سخ�سية الكاتب  نوعية الإ

« .وحتدث 
)41(

مــــــن حيث هــــــو فنــــــان مبــــــدع

د.م�ــــــرسي عبد احلميد حنــــــورة عن عملية 

بداع  اخللــــــق الفني، يف ن�س له بعنــــــوان) الإ

�سطورة( وعالقة املر�س  الفني بني الواقع والأ

بداع، وما املقيا�س الذي نعترب به  النف�سي بالإ

ديب مري�ســــــاً؟ لي�سل اإىل اأن املبدع يعمل  الأ

بحالــــــة جيدة من ال�سحة النف�سية، ويرى اأن 

أربع مراحل:)مرحلة  بداع متر يف ا عمليــــــة الإ

�ــــــرساق- التنفيذ  ال�ستعــــــداد- الختمار- الإ

واملراجعة( فاملبدع »اإن�سان اأولً وقبل كل �سئ، 

ولكنه اإن�سان يعمل يف امل�ستقبل ويتحرك يف 

« اأما عن 
)42(

�سطــــــورة  امل�ستحيل ويتحدى الأ

ن�سان مع ذاتــــــه وال�رساعات التي  عالقة الإ

يعي�سها؛ يقــــــول د. عز الدين اإ�سماعيل: اإنها 

»عالقة غريبــــــة وغام�سة ومعقدة. والبحث 

أ�سبــــــاب ال�رساع املختلفــــــة التي تنتاب  على ا

ن�سان يف حياته ل بد اأن ياأخذ يف العتبار  الإ

ول اأهميــــــة فح�س هــــــذه العالقة اأولً ثم  الأ

يكــــــون النتقال بعــــــد ذلــــــك اإىل البحث عن 

 »
)43(

الدوافع البعيدة التي تف�رس هذه العالقة

لقــــــد اأكد د.عــــــز الدين اإ�سماعيــــــل؛ اأن هذه 

العالقــــــة هي ال�ســــــورة التــــــي ت�سنع �رساع 

ن�سان، وحتــــــدد عالقته مبا حوله وحتدد  الإ

�سلوكه العام. وحــــــذر د.ح�سام اخلطيب من 

خطــــــر الن�سيــــــاق وراء مفهومــــــات التحليل 

النف�ســــــي دون متييــــــز، وا�ستعمالــــــه مبنتهى 

ن�سان باعتباره كائناً  احلذر»حتى ل يعامل الإ

قائمــــــاً يف الفراغ ل خملوقاً اجتماعياً تتمثل 

فيه موا�سفات املجتمع وتطلعاته؛ ولعل هذا 

املحــــــذور هو اأخطر ما ينطــــــوي عليه املنهج 

 لقد هوجمت الفرويدية 
)44(

النف�سي يف النقد«

كونها نظرية معقــــــدة. فرويد �سعى لتطبيق 

أنه  دبية ،اإل ا
عمال الأ نظريتــــــه على بع�س الأ

بقي يدور يف اإطار علــــــم النف�س، و�سعى من 

خالل عمله اإىل ا�ستنبــــــاط نظريته واإثباتها 

دب، فاختــــــرب نظريته، وهذا ما ظهر  من الأ

جليا يف درا�ساته الثالث :)الهذيان والأحالم 
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يف ق�سة غراديفا ليان�ــــــس 1906م، والثانية 

طفولة ليونــــــارد ودافن�سي 1910م- والثالثة 

ب  :- �سخ�سية د�ستويف�سكي وجرمية قتل الأ

1928م(. فــــــرح فرويد كثــــــريا لكت�سافه اأن 

ق�سة غراديفا قدمت مادة نف�سية وغنية عرب 

عنها اأن املوؤلف من خاللها عر�س تاريخ اأحد 

مرا�س النف�سية و�سفاءه، وهذا الفرح نابع  الأ

ثبات نظريته،  من �سعي فرويد احلقيقــــــي لإ

وملا تلم�س ذلك يف ق�ســــــة غراديفا، مل ت�سعه 

 .
)45(

الدنيا من الفرحة

أنه   وممــــــا اأخذ علــــــى املنهج النف�ســــــي ا

دبــــــي كاإنتاج مر�سي ويبتعد  يعامل الن�س الأ

عــــــن النواحي اجلمالية والتذوقية يف الن�س 

دبــــــي، فاملنهج النف�سي يجــــــب ا�ستخدامه  الأ

دبي  بحــــــذر �سديد كــــــي ل يتحول النقــــــد الأ

اإىل عيادة طب نف�ســــــي نعالج فيها املبدعني 

بو�سفهــــــم مر�ســــــى نف�سيني، لكــــــن اجلانب 

يجابي للمنهج هو ال�ستفادة من معطياته  الإ

خرى. مع املناهج الأ
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يف ع������ام 1610 قبل امليالد متَّ طرد الراه������ب االيرلندي كولومباني�س من 

أن�ساأها يف لوك�سويل يف برغاندي. فالقيود االأخالقية  املوؤ�س�سة الرهبانية التي ا

الت������ي حكم بها العائلة النم�ساوية جلبت ل������ه توبيخاً ملكياً من امللكة برنهيلدا 

واملل������ك تيودريك واأمراً يق�سى بعودته اإىل ايرلندا. اختطفه رفاقه وو�سلوا به 

يف نهاي������ة املطاف اإىل برينجن������ز يف النم�سا. حينما كنا هناك علمنا باأن وحياً 

م������ن الرب ظه������ر له يف املنام »ور�سم له بدائرة �سغ������رة بنية العامل، متاماً كما 

مرتجم وكاتب �سوري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

العوملة واجلغرافيا اجلديدة 

للرتجمة

❁
حممد اإبراهيم العبد اهلل
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تُر�س������م دائرة الكون بقل������م يف كتاب. قال له 

الوحي »اأنت تعرف اأن هناك حثالة اأخرجت 

العامل عن م�س������اره. اذهب حيثما �سئت لعلك 

تتمتع بثمار اأعمال������ك« )فيتزباتريك 1927: 

85(. اأخ������ذ كولومباني�س هذه كاإ�سارة انتظار 

يف برينجنز اإىل اأن اأ�سبح الطريق اإىل اإيطاليا 

وا�سح������اً. بعد فرتة من الزمن ذهب ليوؤ�س�س 

ديراً يف بوبيو �سمال اإيطاليا. 

وىل  وهن������اك �ساهد عل������ى البداي������ات الأ

للرتجمة اليرلندي������ة جتدها يف خمطوطات 

هذا الدير، وهي ترجمة لتينية – اإغريقية 
يعلق فيها تيودور عل������ى الرتنيمات املقد�سة 

أنها قدم������ت يف بدايات القرن  الت������ي يعتقد ا

ال�ساد�������س )كين������ي 1929: 665(. تبدو روؤية 

دراك اأكرث  كولومباني�������س للكون فيها م������ن الإ

آة عك�ست  مما فيها م������ن الغيبية، فهي م������را

جتواله كرحال������ة ايرلن������دي يف اأوروبة ذلك 

الوق������ت. بهذا فالتجوال الذي نراه مبمار�سة 

الرتجمة ي�سري اإىل الطبيعة الدائمة للتوا�سل 

حيان اإل مبا 
ال������ذي ل يرتبط يف كثري من الأ

بعد احلداثة. 

يبداأ هذا البحث با�ستك�ساف العالقة بني 

الرتجمة والعوملة يف البيئة الوطنية اخلا�سة 

بايرلن������دا .كم������ا �سريكز ب�س������كل خا�س على 

ألــــــة توطــــــني localization ال�سناعة،  م�سا

التــــــي اأ�سبحــــــت فيهــــــا ايرلنــــــدا يف الوقت 

احلا�رس �سيدة العــــــامل. ومي�سي هذا البحث 

ن�سطة  ليتنــــــاول معاين التطــــــور اليرلندي لأ

الرتجمة يف اأجزاء اأخرى من العامل، وخا�سة 

على �سوء الدور املتغري للف�ساء الطبيعي يف 

التطور القت�سادي. كما يطرح هذا البحث 

معاين نظرية الرتجمــــــة املتعلقة بالتطورات 

الجتماعيــــــة القت�ساديــــــة والثقافيــــــة التي 

ظهرت يف اجلغرافيا اجلديدة للرتجمة. 

تعريفات كونية وجتارب تاريخية  

ل يوافــــــق منظــــــرو العامل دائمــــــاً على ما 

يُفهم مــــــن العوملة. يرى رونالــــــد روبرت�سون 

بــــــاأن  »العوملة تــــــدل على اإرها�ســــــات العامل 

 وتكثيــــــف الوعي العاملــــــي ككل« )روبرت�سون

1992: 8(. مــــــن جانبــــــه يدعــــــي جوناثــــــان 

فريدمــــــان باأن العوملة ما هــــــي اإل »عمليات 

ذات طبيعــــــة كونية تهدف اإىل تن�سيب املعنى 

)فريدمــــــان 1995: 73(. فالبنى املوؤ�س�ساتية 

العومليــــــة هي اإحدى تعابــــــري العوملة. اإذاً هي 

أو العملية  جمموعــــــة ثانوية للنظام الكــــــوين ا

الكونية التي ت�سف يف البيئة الكونية،« ت�سكيل 

ــــــي املركــــــز واملحيط، تو�سعهــــــم وتقل�سهم  بُن

وت�رسذمهم وتعيد تاأ�سي�سهم من خالل حلقات 
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الهيمنــــــة املتحركــــــة )نف�س امل�ســــــدر: 74(. 

وتكمن الفائــــــدة من النظرة الكونية ال�ساملة 

التي ت�سع احلادثــــــة التاريخية العار�سة يف 

الطليعة وتبعد النموذج الدارج للثقافة حيث 

فكار  ت�سبــــــح العوملة مرادفة للحداثــــــة، والأ

الغربية تنت�رس ب�سكل تدريجي اإىل العامل غري 

الغربــــــي. يناق�س جان نيدرفــــــني بيرت�س باأن 

النظــــــرة اإىل احلداثــــــة / العوملة هي نظرية 

التغريــــــب بت�سميــــــة اأخرى، التــــــي تطوي كل 

وروبية، النافذة  امل�ساكل املرتبطة باملركزة الأ

ال�سيقة على العامل، تاريخياً وثقافياً )بيرت�س 

1995: 47(. فتوالــــــد امل�سطلحات ميكن اأن 

يولد متايزاً يف النقا�س لكنه ميكن اأن يحدث 

ت�سوي�ســــــاً. �سن�ستخــــــدم م�سطلــــــح »العوملة« 

مبعنى النظريــــــة النقدية للعوملة التي ت�سمل 

احلركات الكونية وتبــــــادل النا�س والب�سائع 

فــــــكار والنظــــــرة التاريخيــــــة- ال�سيا�سية  والأ

للتغريات يف العمليات الكونية. 

الكــــــربى  العثمانيــــــة  مرباطوريــــــة  الإ   

اإىل  )ن�سبــــــة  ــــــة  املو�سكوّي مرباطوريــــــات  والإ

زتيكيــــــة )�سعــــــب متمدن حكم  مو�سكــــــو( والأ

نكية واإمرباطورية مايل  املك�سيك 1519( والأ

واإثيوبيــــــا وموين موتابــــــا وتاريخ اجلهوريات 

الفيني�سيــــــة والهولنديــــــة واإن�ســــــاخ املذهب 

ال�ستعمــــــاري ي�سهدون جميعــــــاً ببعد العوملة 

الوا�سع جغرافيــــــاً والقــــــدمي تاريخياً. ي�سع 

�ستــــــوارد هول انكلــــــرتا يف التاريــــــخ الطويل 

مرباطورية ويرى  للعوملة التي كانت تربة الإ

أننــــــا »نعاين ب�سكل متزايــــــد من عملية فقد  با

أية  الذاكرة التاريخية التي تعلنا نفكر باأن ا

فكرة تطرح نظن باأنها حديثة العهد« )هول 

ي منا اأن  أنه ل ميكــــــن لأ 1991: 20( غــــــري ا

مرباطورية ليخترب كل ما هو كوين  يتعقب الإ

ويفتح لنا نظريات العوملة وجهة نظر اأخرى 

مت�ستتــــــة. ي�ساجل بيرت�س باأن تاريخ ع�رس ما 

ي�سيطر عليه نوذج الدولــــــة القومية. لهذا 

يُ�سفــــــى على الثقافة طابعــــــاً قومياً وحملياً، 

لكن ميكن بناء �سجــــــل تاريخي خمتلف على 

أ�سا�س امل�ساهمــــــات بت�سكيل الثقافة ون�رسها  ا

من خــــــالل ال�ستــــــات، والهجــــــرات والغرباء 

والو�سطــــــاء )بيرت�ــــــس 1995: 64 – 5(. اإن 

خــــــربة النا�س غري المربياليني بالعوملة ميكن 

اأن تكــــــون كمــــــا املهاجريــــــن القت�ساديني و 

الالجئــــــني ال�سيا�سيني والو�سطــــــاء والعمالء 

مرباطورية ما. وغالباً ما تت�سمن  الفعليني لإ

هذه اخلربة التعامل بالرتجمــــــة. واإذا كانت 

هــــــذه هي احلالة، فاإن هناك تبعات وا�سحة 

لتاريخ الرتجمة. 



العوملة واجلغرافيا اجلديدة للرتجمة

العـــــــــــــــــــــــــــــــدد  559  ني�ســـــان  2822010

من وجهــــــة نظر العوملــــــة مل يعد 

تاريخ الرتجمة عندنا مقت�رساً على 

اخلربات الداخليــــــة للدولة القومية 

أن�سطة  املحــــــدودة اإقليمياً بل ي�سمل ا

الرتجمة باأوجههــــــا املتعددة يف بلد 

ال�ستات. فلم يعد تاريخنا قومياً بل 

تاوز هذا لي�سبح تاريخاً يتخطى 

احلدود القومية. اأما تاريخ الرتجمة 

اليرلندية فاإنها �ستكون حجتنا هنا. 

فقد ان�سغل الرهبان اليرلنديون من 

القرن ال�ساد�س وحتى القرن الثامن 

والرتقاء  اأوروبة  تن�ســــــري«  »باإعادة 

ر�ساد يف  ب�سكل خا�ــــــس بالتعليم والإ

اللغة الالتينية، )اللذان عانا كالهما من نهب 

الغزو البدوي(. فالرهبان وعلى غري عادتهم 

أن�ســــــوؤوا املوؤ�س�سات  كانوا يف حالة حتــــــول وا

الرهبانيــــــة يف فرن�سا و البلدان املنخف�سة و 

 et alأملانيا و�سوي�ــــــرسا واإيطاليا )وايت لوك ا

1982، �سيلد�ــــــس وود 1989، ماكي 1994(. 

وهــــــذا التو�سع الروحي كان لــــــه تاأثريه على 

الرتجمة. اأولً، كان لــــــه تاأثري على التف�سري: 

على �سبيل املثال، غالو�س )الذي �سمي فيما 

بعد القدي�ــــــس غالني يف �سوي�ــــــرسا( الرفيق 

ملانية  اليرلندي لكولومبانو�س، ف�رس اللغة الأ

لل�سوابيني املحليــــــني ملنزلته الروحية العالية 

الذيــــــن مل ي�ستطيعوا فهمهــــــا    )فيتزباتريك 

1927: 85(. ثانياً، ن�ساأ هناك تقليد ايرلندي 

لرتجمة الن�س بلغ ذروته يف القرن التا�سع يف 

ع�رس النه�ســــــة الكارولينيجية. وكان هناك 

حتديداً ثالثة مرتجمــــــني فاعلني يف تقدمي 

عمــــــال يونانية  ترجمــــــات لتينية موؤثــــــرة لأ

هم جوهانز �سكوتز اإيريوجينا و �سيدييول�س 

)كورنن  هايربنا�سي�س  ومارتينو�ــــــس  �سكوت�س 

 .)15-12 :1996

أمــــــا املرحلــــــة الثانية لتاريــــــخ الرتجمة  ا

ال�ستاتــــــي فهي يف القرن ال�سابع ع�رس عندما 
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اإىل  والدينــــــي  ال�سيا�ســــــي  ال�سطهــــــاد  اأدى 

تاأ�سي�س الكليات اليرلندية يف قارة اأوروبة. 

فالرتجمات مــــــن واإىل اليرلندية ظهرت يف 

روما وبراغ ولوفني، لكن برهنت كلية القدي�س 

اأنطوين يف لوفني التــــــي تاأ�س�ست عام 1603 

كر فعاليــــــة. فاملكت�سب  أنهــــــا املركز الأ على ا

الذي حققته كليــــــة ال�سحافة املطبوعة عام 

1611 لن�ــــــرس ن�سو�س يف اليرلندية زاد من 

اأهميــــــة اأعمالهــــــا املرتجمة التــــــي كانت قد 

قيدتها اإمكانيات توزيــــــع الرتاث املخطوط. 

خرى يف  فالرتجمات اللوفينية والرتجمات الأ

وروبية كان لها تاأثري هام يف تطور  القــــــارة الأ

ايرلندا احلديثة. 

أو  املرحلــــــة الثالثــــــة من تاريــــــخ ال�ستات ا

قليمية  الدولة التــــــي تاوزت حدودهــــــا الإ

حدث  للرتجمــــــة اليرلندية هــــــي املرحلة الأ

برغم اأن هذا النوع من وجهة نظر الرتجمة 

قل توثيقــــــاً. وهذه  مــــــن نواح عديــــــدة هو الأ

املرحلــــــة هي الهجــــــرات ال�سخمة يف القرن 

التا�سع ع�رس التي ا�ستمرت على نف�س الوترية 

حتى القــــــرن الع�رسين. احلدث احلا�سم هنا 

بالطبــــــع املجاعــــــة الكــــــربى     )1845 – 7 

184(، التي كانت م�سوؤولة عن انق�سام �سكان 

ايرلنــــــدا يف القرن التا�ســــــع ع�رس. فاملجاعة 

كر فقراً  اأثرت ب�سكل رئي�سي على املناطق الأ

يف ايرلنــــــدا التي ي�سيطر عليهــــــا املتحدثون 

باللغة اليرلنديــــــة. وقد هاجر معظم الذين 

مل يق�ســــــوا يف هذه املجاعــــــة. وكان مق�سد 

هــــــذه الهجرة ب�ســــــكل رئي�ســــــي املناطق التي 

أمــــــا متحدثو كويبك  نكليزيــــــة )ا تتحــــــدث الإ

الفرن�سية فقــــــد كانت ا�ستثناء( وحتمت هذه 

الهجــــــرة ن�ساطاً لغوياً وثقافيــــــاً يف الرتجمة 

)كالني 1993: 100-114(. فقد متكن كّتاب 

أمثــــــال جيم�س جوي�س و�سموئيل  ايرلنديون ا

بيكــــــت مــــــن نقــــــل خربتهــــــم يف الرتجمة يف 

ال�ستات اإىل اإبــــــداع اأدبي ب�سكل جمايل، غري 

اأن الكثري بقي اإجنــــــازه مرهوناً بالربط بني 

الهجرة واللغة والرتجمة يف ايرلندا. فالبعد 

عمــــــق خلربة ال�ستات يف تغيري اللغة يكمن  الأ

يف انهماك ايرلندا يف الن�ساط التب�سريي يف 

مرحلة مــــــا بعد ال�ستقالل يف غرب اأفريقيا 

أو تول وهو  نكلوفونيــــــة. ي�ســــــف فينتــــــان ا الأ

معلــــــق ثقايف ايرلندي كيف بدا هذا الن�ساط 

التب�سريي يف اأوقات معينة كرد ايرلندية على 

مرباطوريــــــة. فقد وجــــــدت خريطة للعامل  الإ

خوة امل�سيحية:  خلف دفاتره يف مدر�سة الأ

كانــــــت ايرلنــــــدا يف مركــــــز هــــــذا العامل، 

وكان هنــــــاك قو�س ينطلق مــــــن ايرلندا كاأنه 
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ال�سهاب ير�سم خطوطــــــاً ت�سل اإىل ا�سرتاليا 

رجنتني واأفريقيا- وهي  و �سمال اأمريكا والأ

أ عام   خمططــــــات للفتــــــح الروحي الذي بــــــدا

أ�س�س ادموند اغناتيو�س راي�س  1802 عندما ا

أو تول  خــــــوة امل�سيحية يف ووتر فــــــورد. )ا الأ

  )75 :1997

اإن روؤية العوملة لتاريخ الرتجمة لها نتائج 

ت�سمــــــل املا�سي وامل�ستقبل علــــــى حد �سواء. 

التواريخ  فدرا�ستنا للما�سي ت�سمــــــح بظهور 

املدفونــــــة التي اأهملتهــــــا اأو غيبتها التواريخ 

املرتبطــــــة بنمــــــوذج الدولة القوميــــــة. فهذه 

التواريخ قد ل تكون ن�سّية وتت�سمن التف�سري 

أ�سا�ساً لكنها تواريخ تبقى لتكتب.  ا

هنــــــاك تبعات م�ستقبليــــــة عديدة للعوملة 

جلهــــــة تاريخ الرتجمة، لكن تبعية واحدة لها 

اأهمية خا�سة لدول مرحلة ما بعد ال�ستعمار. 

تعر�س كل من لينــــــدا با�س ونينا كليك �سيلر 

وكر�ستينــــــا زانتــــــون بالنــــــك يف درا�سة لهن 

عــــــن الهجرات املتاأخــــــرة يف القرن الع�رسين 

من القدي�ــــــس فين�سنت وغرينــــــادا وهاييتي 

والفلبيــــــني اإىل الوليــــــات املتحــــــدة كيف اأن 

القيادة ال�سيا�سية يف بلدان املهاجرين و�ّسعت 

من روؤيتها للدولة القومية اإىل دولة تاوزت 

 deterritorialized قليميــــــة  الإ حدودها 

التــــــي ميكن اأن ت�سمل ال�ستــــــات. يف املا�سي 

كان ينبغي علــــــى الفرد حتى يكون جزءاً من 

ال�ستــــــات اأن يكون خــــــارج اإقليمه وجزءاً من 

�سلي  املجتمــــــع الذي نفي اإليه مــــــن وطنه الأ

حيث يُعّرف الوطن ببقعة جغرافية حمددة: 

خر تد الدولية القومية  يف اجلانــــــب الآ

قليمية، حيث  التــــــي تــــــاوزت حدودهــــــا الإ

ميكن اأن يعي�س ال�سعب يف اأي مكان يف العامل 

أننــــــا ل نعتربهم يعي�ســــــون خارج وطنهم.  اإل ا

بهذا املنطــــــق، مل يعد هنا ما ي�سمى بال�ستات 

نــــــه حيثما ارحتــــــل النا�ــــــس، ترحتل معهم  لأ

اأوطانهم. 

 )با�ست�س اإت اآل 1994: 269(  

يف ت�سعينيات القرن الع�رسين يف ايرلندا، 

كانت رئي�ســــــة الدولة مــــــاري روبن�سون التي 

عرّبت باأو�ســــــح الكلمات عن فكــــــرة الدولة 

القومية اليرلندية كدولة ت�سمل �ستاتها، كما 

اأن اجلنــــــاح اليرلندي يف معر�س الكتاب يف 

أ�سا�ساً  فرانكفورت عــــــام 1996 الذي مولته ا

الــــــوكالت القومية اليرلنديــــــة، حمل هذا 

اجلناح عنوان »ايرلندا و�ستاتها«. 

    فقــــــد اعتادت املجتمعــــــات املتخطية 

حلدودها القومية اأن حتدث تغرياً �سيا�سياً يف 

بلدانها تلت بالدور الذي لعبته جمموعات 
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املهاجريــــــن وخا�سة مع ظهــــــور �سلطة جان 

أكينو والقرار الذي  آر�ستايد وكوري ا بريتراند ا

اتخذتــــــه اإدارة كلينتون بتخليها عن ال�سيا�سة 

جنبيــــــة التقليديــــــة املوؤيــــــدة لربيطانيا يف  الأ

بي�س واأن تنخرط مبا�رسة يف عملية  البيت الأ

ال�سالم يف ايرلندا. 

أوكلــــــريي 1995(. لكــــــن هنــــــاك حدود  )ا

لالندماج القومي باملجتمع املتخطي للحدود 

القوميــــــة. وكانــــــت ايرلنــــــدا م�سمئــــــزة جداً 

)كمــــــا بقية الأمم ما بعــــــد الكولونيالية التي 

و�سفها با�ست�ــــــس ومن معها من موؤلفني( من 

قبــــــول حقوق الت�سويــــــت للمهاجرين. وعلى 

رغم ذلك فاإن نــــــزع اإقليمية الدولة القومية 

ملرحلة ما بعد الكولونيالية هي ظاهرة تزداد 

اأهميتهــــــا اأكر مما تتناق�س، وهذا مرده اإىل 

التحــــــرك الزائد بني ال�سكان املهاجرين اأكر 

أو تول  مما كان عليه �سابقاً. وكما يالحظ   ا

»ما كان يعترب رحلة اإىل درجة الالعودة، هي 

اليوم �سل�سلة من التغريات املوؤقتة.  

أو تول 1997: 157(. يف ايرلندا القرن  )ا

التا�سع ع�ــــــرس، احلفلة التــــــي اأقيمت ع�سية 

مغــــــادرة املهاجرين اإىل �سمال اأمريكا عرفت 

مريكيــــــة«. وقد جاءت الت�سمية  »بال�سهرة الأ

مــــــن يقينيــــــة اأن املهاجرين لن يعــــــودوا على 

غلــــــب اإىل ايرلنــــــدا، ولن يــــــروا اأقرباءهم  الأ

ثانيــــــة. ويف اأواخر القرن الع�رسين، الو�سول 

ال�سهــــــل، واخت�ســــــار زمن ال�سفــــــر، وهبوط 

نرتنت  نفقــــــات ال�سفــــــر الــــــربي وجمتمــــــع الإ

خرى ل�سغط  الفرتا�سي والعنا�رس املكونة الأ

الزمان واملكان يعني اأن القرب والبعد يوجد 

عظمــــــي. فاأية مناق�سة  يف القــــــرب بحده الأ

ملمار�ســــــة الرتجمة املعا�ــــــرسة يف عامل ما بعد 

الكولونيالية يجب اأن يندمج بحقيقة الدولة 

قليمية.  القومية التي تاوزت حدودها الإ

�لتوطني و�ل�سيطرة 

 �ستتــــــم درا�ســــــة التجربــــــة اليرلنديــــــة 

املعا�ــــــرسة يف الرتجمــــــة يف ال�سيــــــاق الــــــذي 

حتدثنا فيه عن الدولة القومية التي تاوزت 

آيدن �ستاك  أ�سار ا قليمية. فقــــــد ا حدودها الإ

وهــــــو مديــــــر Bord Trachtala   )هيئة 

التجارة اليرلنديــــــة( يف خطابه الفتتاحي 

يف موؤمتــــــر املجموعة ذات الهتمام اخلا�س 

بتوطــــــني الربجميات الذي عقــــــد بتاريخ 14 

ول عــــــام 1996 اإىل الدور البارز  ت�رسيــــــن الأ

ل�سناعة الربجميــــــات الوطنية يف القت�ساد 

اليرلندي: 

برهنت ال�سناعة على نو جوهري منذ 

ن �سمعة رائعة  بدايتها يف ايرلندا، ولدينا الآ
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نظار  عاملياً، حيث اأ�سبحت ايرلندا حمط الأ

والدولة الرائدة مبحليتها على م�ستوى العامل 

وقلما تــــــد قطاعاً �سناعيــــــاً ل يثق بريادة 

ايرلندا. )�ستاك 1997: 33(    

ولقد كانــــــت الت�سهيالت التــــــي تقدمها 

ال�سا�سة امل�ساعدة والوثائق املرافقة، لتكييف 

الربامــــــج مع احلاجــــــات الثقافيــــــة واللغوية 

�سواق املختلفــــــة �سبب الن�ساط اجلوهري  لالأ

أينا �سابقاً  لل�سناعة الوطنية كما را

وتبعــــــاً للمجموعة ذات الهتمام بتوطني 

الربجميــــــات )SLIG( التــــــي تاأ�س�ســــــت عام 

أكــــــر مــــــن 4000 �سخ�س من  1994، فــــــاإن ا

أ�ســــــل 12000 األف �سخ�س الذين انخرطوا  ا

يف �سناعة الربجميات اليرلندية يعملون يف 

التوطني. ف�سبع �رسكات كربى من اأ�سل ع�رس 

�رسكات عامليــــــة م�ستقلة تعمل يف الربجميات 

اتخــــــذت من ايرلنــــــدا مقراً لهــــــا. من هذه 

ال�رسكات الرائدة يف الربجميات والتي اتخذت 

من ايرلندا مقراً لها �رسكة اأي بي اإم / لوت�س 

IBM/Lotus ونوفل Novell و�سيمانتك 
 ORACLE واأوراكل   Symantec
وكمبيوتــــــر   Informix واإنفورمك�ــــــس 

  Computer Associates أ�سو�سيت�ــــــس  ا

�ســــــن  و   Microsoft ومايكرو�سوفــــــت 

مايكرو�سي�ستم Sun Microsystems واإ�س 

أكــــــر مــــــن 40% من جممل  اآي بــــــي SAP. فا

برجميات احلا�ســــــوب ال�سخ�سي PC و%60 

عمال التي  من الربجميــــــات التطبيقيــــــة لالأ

�ســــــواق العاملية �ُسنعت يف ايرلندا  تباع يف الأ

.ف�سناعــــــة الربجميــــــات يف اأوجهــــــا جلبــــــت 

�رسكات وطنية و�ــــــرسكات اأخرى جديدة مثل 

بريلتز كلوبال نت Berlitz Global Net و 

  SDL International اإ�س دي اإل الدولية

وليون بــــــردج Lionbridge و بون غلوبال 

 Bowne Global Solutions سوليو�سنز�

لها عمليات مقرها ايرلندا. )�ست�سيلر2001: 

أن�سطة  22(. فقــــــد كان عــــــام 2000 عــــــام ا

ال�سناعة الوطنية التــــــي جعلت من ايرلندا 

أكــــــرب م�سدر للربجميــــــات يف العامل متخطية  ا

بذلك الوليات املتحــــــدة. املثال على نوعية 

امل�ــــــرسوع الطموح للرتجمة قدمــــــه غلن بور 

مــــــن �رسكــــــة مايكرو�سوفت يف وقــــــت مبكر، 

حيــــــث اتخذ مــــــن ايرلندا مقــــــراً لن�ساطاته 

الوطنية. فتوطني وينــــــدوز واأوفي�س 95 كان 

م�رسوعاً كلف 10.5 مليــــــون دولر اأمريكي 

مت�سمنــــــاً حترير املنتجات يف 20 لغة خالل 

نكليزية.  مريكية – الإ 165 يوم للن�سخــــــة الأ

فقــــــد ا�ستدعــــــى ذلــــــك ترجمــــــة 134000 
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كلمة لتوثيــــــق اأوفي�ــــــس، و 1.2 مليون كلمة 

للم�ساعدة Help، وكانــــــت احلاجة مبعدل 

أ�سبوعيــــــاً لتوطني الربامج  263.5 �سخ�ــــــس ا

)بــــــور 1996: 1(. وقد فتــــــح دخول ال�سوت 

آفاقاً وا�سعة للتطور يف  نرتنت ا وال�ســــــورة والإ

هذا املجال. ومع احلاجة لتكييف �سفحات 

الويب بلغات متعددة، ينظر اليوم اإىل الويب 

�سّية خالل العقد  كموقــــــع لنمو الرتجمــــــة الأ

القــــــادم، وكان م�سمون املوؤمتر الذي عقدته 

أكتوبــــــر 1997 بعنوان  SLIG يف دبلــــــن يف ا
نرتنت«.  »التوطني وثورة الإ

اإن دور ايرلندا كعقدة مهمة يف القت�ساد 

العوملــــــي اجلديد للرتجمــــــة يرتبط بالعالقة 

�سطورية املميزة مع الكلمة ب�سورة اأقل من  الأ

ارتباطــــــه بالعوامل ال�سيا�سيــــــة والقت�سادية 

التي توؤثر على �سناعــــــة القرار يف ال�رسكة. 

على  فقد �ــــــرسح ديفيــــــد بروك�س املديــــــر الأ

ل�سرتاتيجيــــــة املنتج الــــــدويل ملايكرو�سوفت 

أ�سبــــــاب قرار �رسكته اإطــــــالق عملية تكري�س  ا

الربجمــــــة الوطنيــــــة يف ايرلنــــــدا بعــــــد عام 

 :1988

اإن قــــــرار توطينها يف ايرلندا ارتكز على 

أوروبــــــة وتوفر  قربهــــــا اجلغرايف مــــــن قارة ا

جنليزية واملثقفة  القوى العاملة الناطقة بالإ

ب�ســــــكل جيــــــد والبنية التحتيــــــة لالت�سالت 

املوؤيد  أيرلندا  ا واحلوافزال�رسيبية وموقــــــف 

لهذه ال�رسكات. 

 )بروك�س 2000: 50(   

وبحلــــــول عــــــام 1992كانــــــت املراجعــــــة 

 The الربجميات  ل�سناعــــــة  ال�سرتاتيجيــــــة 

 Strategic Review of the Software
Industry يف ايرلندا التي ن�رستها املديرية 
الوطنيــــــة للربجميــــــات  قد حــــــددت اللغات 

كعنا�رس  والرتجمــــــة  واحلا�سبات  جنبيــــــة  الأ

أ�سا�سيــــــة يف التطــــــور امل�ستقبلــــــي لقطــــــاع  ا

الربجميــــــات يف ايرلندا. وكمــــــا يرى التقرير 

»اأ�سبحت ايرلندا مركز العامل يف الربجميات 

الوطنية و�سناعتها وطــــــورت البنية التحتية 

الكاملــــــة لهــــــذه الوظائف. فهنــــــاك اأكر من 

600 �سخ�س ينخرطــــــون يف التوطني ،واأكر 

مــــــن 70% منهم من اخلريجــــــني«  )مديرية 

الربجميات الوطنيــــــة 1992: 2-5(. وم�ست 

امل�ساجلــــــة حلد القــــــول باأن تطويــــــر البنية 

التحتية ل�سناعة الربجميات يدعم اخلدمات  

قرا�س والطباعة ..اإلخ  - الرتجمة، ون�سخ الأ

- وعاماًل مهماً يف تاأ�سي�س ال�رسكات وت�رسيع 

اجلاهزية للعمل. وهكــــــذا حتولت الرتجمة 

من ن�ســــــاط هام�سي يف ايرلنــــــدا اإىل خدمة 
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تارية دولية. اإ�سافة اإىل ذلك قدم التوطني 

فائــــــدة مزدوجــــــة: تفــــــوق تناف�ســــــي وطني، 

�سا�سية لتو�سيات  واإمكانية التجميع، امليزة الأ

فريق مراجعة ال�سيا�سات ال�سناعية للقطاع 

هلي واخلارجي يف ايرلندا )فريق مراجعة  الأ

ال�سيا�سات ال�سناعية 1992: 6-70 (. 

أنها كيان بلغات   اإذا ت�سورنا اأوروبة على ا

متعددة فهــــــذا �سيتبعه باأن اللغات والرتجمة 

والتكنولوجيــــــا اجلديدة �ستدفــــــع بالوليات 

أ�سواقهــــــا الت�سديرية.  ن تنــــــوع ا املتحــــــدة لأ

فموقــــــع ايرلنــــــدا كهمــــــزة و�ســــــل لغوية يف 

التو�ســــــع العاملي يرتكز يف جانب منه على ما 

ي�سميه املفكر الفرن�سي بول فرييليو التحول 

مــــــن اجليو �سيا�سيــــــة اإىل الكرونــــــو �سيا�سية  

chrono-politics يف احلداثة   )فرييليو 
1977(. وبهذه النظرة، فاإن متو�سع البلدان 

أ�سا�س  أُن�سئت تكنولوجيــــــاً على ا يف مناطــــــق ا

زماين بدلً من مناطــــــق طبيعية ثابتة اأو يف 

ف�ساء اإقليمي ثابت يحدد ثرواتها الع�سكرية 

والقت�سادية والثقافية. فقد تاأثرت ايرلندا 

كمكان ب�سكل عميق بثورة ال�رسعة التي راأت 

�سبقية على املكان يف العامل  باأن الزمان له الأ

chrono- احلديث، فهذا الت�سيي�س الزمني

politicization للبلــــــد له م�سامني مهمة 
أن�سطة الرتجمة.  يف تطور ا

اإن التمو�ســــــع اجلغــــــرايف ل يقرر وحده 

النجــــــاح ال�سيا�ســــــي ليرلندا عــــــرب الع�سور 

لقربهــــــا مــــــن جارتهــــــا المربياليــــــة القوية 

فح�سب، بــــــل له تبعــــــات اقت�ساديــــــة بعيدة 

املنــــــال. فالقرب اجلغرايف مــــــن �سوق كبرية 

يعني الرتكيز الزائد على ن�ساط هذا ال�سوق 

والعتمــــــاد الزائــــــد على �ســــــادرات القيمة 

امل�سافــــــة املنخف�سة للمنتــــــج الزراعي. كان 

الغذاء واملنتجــــــات الزراعية يف خم�سينيات 

أرباع ال�سادرات  القرن الع�رسين ت�سكل ثالثة ا

اليرلندية، يذهب منها90% اإىل �سوق اململكة 

املتحدة )فريق مراجعة ال�سيا�سات ال�سناعية 

1992: 29 (. ويف غيــــــاب �سوق حملية كبرية 

لل�سلع، واجه الت�سنيع الذي يقوده الت�سدير 

اليرلنــــــدي عائــــــق البعــــــد اجلغــــــرايف من 

جنبية املحتملة. من هنا اأ�سبحت  �سواق الأ الأ

أ�سا�سيــــــاً يف كل طلب  »املحيطيــــــة« عن�ــــــرساً ا

وروبي منذ  متويل تقدمه ايرلندا لالحتاد الأ

عام 1973 ف�ساعــــــداً. فموقع ايرلندا على 

أ امل�سيطر خل�سارتها  أوروبــــــة كان املبدا تخوم ا

ن�سائي لالحتاد  القت�سادية وبدا التمويل الإ

وربي كتعوي�س عن هذا البعد. وامل�سحك  الأ

اأن هــــــذ1 التمويــــــل هو الــــــذي �سي�ساهم يف 

تقوي�س الفائدة )املادية( الناتة عن ال�رسر 
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)اجلغرايف(. فالتقا�سم املهم يف التمويل بني 

وروبية  اخلزانة املركزية واخلزانة العامة الأ

يف ثمانينــــــات القــــــرن الع�رسين ذهب باتاه 

ر�سال  اإ�سفــــــاء الطابــــــع الرقمي ل�سبكــــــة الإ

الرئي�سيــــــة. فقد متكنت ايرلندا وهي القادم 

املتاأخر اإىل احلداثة التكنولوجية من ا�ستثمار 

اآخر ما تو�سلت اإليه تقنية الت�سالت خللق 

أ�سا�ــــــس �سبكي، مبعنى  اقت�ســــــاد مبني على ا

أخــــــر توحيد �سبــــــكات املعلوماتية والت�سال  ا

�سي�سمــــــح باقت�ســــــاد �سبكــــــي يتغلــــــب علــــــى 

العائق النعزايل واملحيطــــــي )كورنن1993: 

16- 18(. اإن تاأ�سي�ــــــس مركــــــز اخلدمــــــات 

امل�رسفيــــــة الدويل يف دبلن، والنمو الكبري يف 

مراكز الت�سال والبيــــــع والت�سويق عن بعد، 

خرى ت�ستند جميعها  واخلدمــــــات املتحدة الأ

على قاعدة ال�سبكة اأو على النموذج ال�سبكي 

للتطــــــور القت�ســــــادي. فالنمــــــوذج ال�سبكي 

يعتمد على �سبكات الت�ســــــال و�سبكة تقانة 

املعلومات لتاأمني البنــــــى التحتية ال�رسورية 

للنمو التجاري. 

اإن التــــــزام �سّناع ال�سيا�ســــــة اليرلنديني 

مبثــــــل هــــــذا التطور يف�ــــــرسه تاأ�سي�ــــــس وزير 

ال�ستثمــــــارات الوطنية للجنــــــة ال�ست�سارية 

لالت�ســــــالت يف حزيــــــران من عــــــام 1998 

لتقــــــدمي ال�سرتاتيجيــــــة له  لو�ســــــع ايرلندا 

كمفتاح للمركز العاملي لالت�سالت املتطورة 

لكرتونية. اإل اأن تقرير  والنرتنت والتجارة الإ

اللجنة ال�ست�سارية يف ت�رسين الثاين يف العام 

ذاته مل يلحظ موقعــــــاً جغرافياً مطلقاً واإنا 

موقعاً تكنولوجياً ن�سبياً ذا اأهمية كبرية: 

اإىل  لكرتونيــــــة  الإ التجــــــارة  �ستهاجــــــر 

تلــــــك البلــــــدان التي تتقــــــدم يف اإعطاء كلفة 

نرتنت  الإ منخف�ســــــة وات�سالت وخدمــــــات 

عاليــــــة اجلودة وت�رسيع داعــــــم واأنظمة عمل 

وقوى عاملــــــة ماهرة تاريــــــاً وتكنولوجياً. 

فال احلجــــــم الطبيعي ول املوقــــــع ميكن اأن 

يعطي جناحاً متميزاً، لكــــــن ميكن ليرلندا 

مبوقع ا�سرتاتيجي مالئم اأن ت�ستدمي موقعها 

كاقت�ساد معريف رئي�سي يف اأوروبة 

 )اللجنة ال�ست�سارية لالت�سالت 1998: 2( 

وهكــــــذا يربز القت�ساد اليرلندي كمثال 

أ�سا�ســــــي للرتاكــــــم النعكا�ســــــي يف احلداثة  ا

املتاأخــــــرة، حيث تكــــــون النعكا�سية املعرفية 

يف اأوج قيمتهــــــا لكي ت�ستــــــدمي تزويد ال�سلع 

واخلدمات املعرفية املركزة. فاملحيطية اليوم 

أنها جغرافية بل ذات ترتيب  ل تُعــــــرف على ا

زماين. فهــــــي تُعّرف من خالل ال�رسعة التي 

ت�سلم بها ال�سلــــــع اإىل امل�ستهلكني املحتملني، 
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غنى املعلومات      )املنتجات املالية، الدعم 

وعــــــن بعد، وخدمــــــات الت�سويق عن بعد من 

قبل املنتجــــــني وامل�ستهلكني( وغنى الت�سميم  

لكرتوين  الإ واملوقــــــع  ال�سعبيــــــة  )املو�سيقــــــى 

عالن( وال�سلع واخلدمات ميكن ت�سليمها  والإ

للم�ستهلكــــــني املحتملني. فالفائــــــدة الن�سبية 

مم )ال�سغرية( هو اأن تاأخذ النتظار من  لــــــالأ

  .
)1(

الفتقار

مــــــن اخلطــــــاأ اأن ننظــــــر اإىل التغلب على 

أنه �ســــــاأن )فريد( م�ستعمرة  املحيطيــــــة على ا

اأوروبية �سابقة. فالدفع نحو تطوير بنى حتتية 

ذات ر�سائل متعددة )ت�سمح بات�سال اإنرتنت 

عايل ال�رسعة وعايل ال�سوت( لتحرير قطاع 

الت�ســــــالت وتاأ�سي�س مقاهــــــي اإنرتنت ذات 

تقنية عالية تتقدم ب�رسعة كبرية يف كل اأنحاء 

آ�سيــــــا )كا�ستلــــــز 2000: 212 – 337(. فقد  ا

أ�س�ست احلكومة الهندية اأكر من اثني ع�رس  ا

أن�ساأت يف بانغيلور  مقهى لتقانة الربجميات، وا

Bangalore حتديداً مركــــــزاً دائماً بتقنية 
أخــــــرى لن�سوء مقاهي  عالية. وهناك اأمثلة ا

آ�سيوية يف هونغ كونغ و�سايرب�ستي يف  اإنرتنت ا

�سنــــــزن، و�سيربجايا بالقرب من كوال لمبور 

يف ماليزيا، ومقهــــــى اآخر تده بالقرب من 

 .)10 :2001b جاكرتا يف اندوني�سيا )لوكوود

ومع ذلك فاملوقف يختلف ب�سكل دراماتيكي 

خــــــر. يف حني بلغت ن�سبة  آ�سيوي لآ مــــــن بلد ا

نرتنت 25% يف كل  ال�سكان الذين ي�ستعملون الإ

من �سنغافورة وكوريا وهونغ كونغ وتايوان، مل 

أو اأقل  تتجاوز الن�سبة 15% يف اليابان و 10% ا

يف اأكر بلدين اكتظاظاً بال�سكان يف املنطقة 

وهما ال�سني والهند )نف�س امل�سدر(. وهكذا 

�سواق الرتجمة  فاإمكانية التطور احلقيقي لأ

�سيوية التي  متوفرة يف العديد من البلدان الآ

م للعديد من الهنود،  نكليزية اللغة الأ فيها الإ

فمــــــن ال�سهل روؤية كيف ميكن اأن تن�ساأ الهند 

كمركز حملــــــي دائم. اأما اليابــــــان فقد �سبق 

اأن كان لهــــــا �ســــــوق كبرية للرتجمــــــة، ومعظم 

نكليزية. ويف منطقة  الرتجمات مــــــن واإىل الإ

التوطني علّق كارل كاي باأن »اأغلب العمل هو 

جل الزبائن خارج اليابان.  على اليابانية ولأ

�سيــــــاء البينية، فاليابان ل  لعاب والأ خال الأ

ت�سدر الكثــــــري من الربجميــــــات التي حتتاج 

خرى«  اإىل توطني من اليابانية اإىل اللغات الأ

)اإي�سيلنــــــك 2002: 11(. ويتحدث كاي عن 

قدرات الرتجمة ال�سينية يف القناة ذاتها، كما 

حتدث يوري فورونت�ســــــوف يف مو�سع اآخر، 

»قــــــد ي�سخر �سخ�س يف اليابــــــان من موهبة 

ترجمة املنخف�سة يف ال�سني بنف�س الطريقة 
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التي عمل فيها )اليابانيون( يف الت�سنيع )نف�س 

امل�سدر(. وقد اأوجدت ال�سغوط املوؤ�س�ساتية 

يف هونــــــغ كونغ كادراً مهماً من املرتجمني يف 

القطاعني العام واخلا�ــــــس على حد �سواء. 

يف عام 2000 كان هناك ما يقارب 1.162 

مرتجــــــم ومف�رس يف اخلدمة املدنية يف هونغ 

كونغ )�ِسنغ�سيــــــه 2001: 114(. وقبل ت�سليم 

امل�ستعمرة الربيطانية ال�سابقة اإىل ال�سني يف 

عام 1997، كان اتاه الرتجمة ب�سكل رئي�سي 

جنليزية اإىل ال�سينية ليتما�سى ذلك مع  من الإ

حكومة امل�ستعمرة، بيــــــد اأن التاه الالحق 

للرتجمة اأ�سبح ب�ســــــكل متزايد من ال�سينية 

أ�س�ست ال�سني روابط  جنليزية حينما ا اإىل الإ

تارية مع باقي دول العامل )نف�س امل�سدر(. 

وهكــــــذا فاجلغرافيــــــا الفرتا�سية اجلديدة 

للرتجمــــــة واجهــــــت تغــــــريات دراماتيكية يف 

أ�سواق الرتجمة الهندية وال�سينية، وخا�سة  ا

يف القرن احلادي والع�رسين. 

لكن لي�ــــــس بال�رسعــــــة وحدهــــــا، وتوفر 

أ�سمالية  املوهبة الفطريــــــة يُقرر موقــــــع الرا

يف اقت�ســــــاد الرتجمة العوملي. فهناك البيئة 

أملــــــح اإليها بروك�س يف  املاليــــــة اجلذابة التي ا

حديثه عن )احلوافــــــز ال�رسيبية( والتزامه 

يديولوجية لليربالية اجلديدة  بالفر�سيات الأ

يف ا�ستح�ســــــاره »املوقف املوؤيــــــد لل�رسكات« 

يف ايرلنــــــدا )بروك�س 2000: 50(. فقد اأدى 

�سعي احلكومــــــة اليرلندية منــــــذ �ستينيات 

القرن الع�رسين اإىل �سيا�سة تف�سيل ال�ستثمار 

جنبــــــي املبا�رس اإىل تاأكيد كبري على اأنظمة  الأ

أو املعدومة  الن�ســــــب ال�رسيبية املنخف�ســــــة ا

جنبية التي  كو�سيلــــــة جلذب امل�رسوعــــــات الأ

�سّيــــــدت يف ايرلندا. فقد با�رست احلكومات 

اليرلنديــــــة املتعاقبة اخل�سخ�ســــــة املغامر 

فيها وال�سيا�سة غري املنظمة، وب�سكل ملحوظ 

يف قطاعي النقل والت�ســــــالت منذ اأواخر 

ثمانينيات القــــــرن املا�سي وما بعدها )ماك 

�ساري ووايت 2000(. وكان هذا متوافقاً مع 

وروبي، لكن حتديداً كانت  �سيا�سة الحتاد الأ

ال�سيا�سات القت�ساديــــــة الليربالية اجلديدة 

أكــــــر جاذبيــــــة للم�ستثمرين مــــــن الوليات  ا

أرباع  املتحدة امل�سوؤولني عن ما يقارب ثالثة ا

جنبي املبا�رس يف ايرلندا، وكانوا  ال�ستثمار الأ

املحركني الرئي�سيني يف �سناعة التوطني ويف 

الربجميات. 

اإن وجود �سناعــــــة توطني الربجميات يف 

ايرلنــــــدا يو�سح جملة من امل�سائل اجلوهرية 

التي ترتبــــــط بالرتجمة والعوملــــــة التي توؤثر 

بطريقة ت�سورنا للرتجمة يف العامل احلديث. 
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و�سف جوناثان فريدمان )1994: 169( 

أ�سماليــــــة يف الع�رس  النمــــــوذج املهيمــــــن للرا

أنه »ور�سة العامل«، حيث يقدم  احلديث على ا

املحيط املادة اخلام وقوة العمل وي�سّنع املركز 

أ�سمالية  ال�سلع بتمامهــــــا. فالتحول مــــــن الرا

أ�سمالية »غري املنظمة« كما  »املنظمة« اإىل الرا

يقــــــول كل من �سكوت ل�س وجون اآري، اأوجد 

أ�سمايل من املركز،  نزعــــــاً ملركزية الرتاكم الرا

حيث يُعترب املنتج غالياً جداً، قيا�ساً مبناطق 

اأخرى من النظام العوملــــــي. ولهذا، يالحظ 

فريدمان: 

اإن انبثــــــاق املراكز اجلديــــــدة وال�سغرية 

وذات النت�سار ال�رسيع لتناف�س خارجياً املنتج 

املركــــــزي اأدى يف نهايــــــة املطــــــاف اإىل حالة 

ي�سبــــــح فيها املركز ب�ســــــكل مطرد امل�ستهلك 

أ�سماله املُ�سدر اخلا�س . للمنتجات من را

)فريدمان 1994: 169( 

مع انبثاق مراكز تراكمية جديدة، �سيوؤدي 

هذا حتماً اإىل اإعــــــادة ترتيب العالقات بني 

املحيــــــط واملركــــــز. فتوطــــــني ال�سناعة يف 

ايرلندا ناجت عن اإيجــــــاد ا�ستثمارات روؤو�س 

اأموال ل�رسكات من اأمريكا ال�سمالية مثل لوت�س 

ومايكرو�سوفت وكوريل وكالري�س و�سيمانتك. 

فاحلوافــــــز ال�رسيبية التي قدمتها احلكومة 

أينا  جانب كما را اليرلندية للم�ستثمريــــــن الأ

أ�سبــــــاب نو ال�سناعة يف ايرلندا.   هي اأحد ا

                                                 

أ�س املــــــال هي عملية  اإن نــــــزع مركزية را

اقت�ساديــــــة �رسورية لظهــــــور قطاع التوطني 

أثــــــري هــــــو اأن حميــــــط الرتجمــــــة ي�سبح  والتا

مركــــــزاً لهــــــا. يف ثمانينيات القــــــرن التا�سع 

أراد مزارع �سغري من غرب ايرلندا  ع�رس اإذا ا

بحــــــار اإىل نيويــــــورك كان عليه اأن يذهب  الإ

أ�سابيع  خــــــر بق�سية ل تتعــــــدى ا من قــــــرن لآ

قليلة، اأما املرتجم ومدير الرتجمة اأو مهند�س 

الربجميات املنخــــــرط يف عملية التوطني يف 

ايرلندا، ل يتطلب منــــــه النتقال اإىل املركز 

أراد الذهــــــاب اإىل الوليات املتحدة:  اإذا مــــــا ا

أو كورك.  أ�ســــــاًل يف دبلــــــن ا فهــــــو يف املركز ا

وكونــــــه مركزياً يف عمليــــــة الرتجمة ل يعني 

بال�ــــــرسورة القيام برتجمة حقيقية يف البلد. 

ويف حالــــــة مثل �رسكة ديجيتال يف ثمانينيات 

القرن الع�رسيــــــن، مثلت الرتجمة التي قامت 

بها ال�رسكة يف ايرلندا 30% من جممل عملها 

الدويل، اأما اليوم فهي متثل 70%. فالرتجمة 

أمــــــا اليوم 90% من  كانــــــت اأ�ساًل يف املنزل. ا

الرتجمــــــة ذات م�ســــــدر خارجي تقــــــوم بها 

بــــــكل و�سوح وكالت الرتجمــــــة املتمركزة يف 
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ايرلندا )التوطــــــني يف ايرلندا 1997: 11(. 

داري  أخــــــرى توم غروكان املدير الإ من جهة ا

لدار الرتجمة والن�رس الدولية و�سف امل�رسوع 

النمطــــــي للتوطني الذي اتخــــــذ من ايرلندا 

مقــــــراً لتقييمــــــه واإدارته، ترجــــــم يف اليابان 

وفرن�ســــــا واإيطاليــــــا، تتم اإدارته مــــــن الهند 

ويراجع يف الوليات املتحدة )غروكان 1997 

:52( ويف كال املثالني املركز اليرلندي يلعب 

دوراً مهماً يف عملية الرتجمة. 

مل يكن حتول املحيط/ املركز يف الرتجمة 

اليرلندية نتيجة ل�سرتاتيجيات نزع مركزية 

نظمة القت�سادية  راأ�س املال التي هي ميزة الأ

ما بعد الفرودية post-Fordist. فاحللول 

أو القت�ســــــاد املرتكز على ال�سبكة  ال�سبكي ا

الذي ميز املرحلة احلالية للعوملة كان عاماًل 

أينا. فاملوقع اجلغرايف  م�ساهماً اآخر كمــــــا را

ليرلنــــــدا كجزيــــــرة �سغــــــرية علــــــى ال�ساحل 

هلية  وروبة اأعاق نو ال�سناعة الأ الغربــــــي لأ

للرتجمــــــة لع�رس ما قبــــــل املعلوماتية، حيث 

أو  اعتمد  املرتجمون على اخلدمات الربيدية ا

على قربهم املادي من امل�ستهلكني يف املراكز 

احل�رسيــــــة الكربى التــــــي تقت�سي يف الواقع 

مغــــــادرة ايرلندا. فاإ�سفــــــاء الطابع الرقمي 

ر�سال اليرلندي  على ال�سبكة الرئي�سيــــــة لالإ

يف ثمانينيات القــــــرن الع�رسين، وال�ستثمار 

الوا�ســــــع يف نظام الت�سالت يعني باأن البلد 

قادر على ا�ستخدام �سبكات تقانة املعلومات 

أو  والت�سالت لتعديل عزلتهــــــا اجلغرافية ا

املحيطية )كرونني ونولن 1991: 320- 4: 

كرونني 1993: 16 – 18(. فاإذا كانت ايرلندا 

قد انتقلت من الهام�س لت�سبح مركز العامل يف 

اقت�ساد الرتجمة العوملي، فاإن نو التوطني 

خرى للعوملة التي توؤثر على  يو�سح املزية الأ

الرتجمة، العالقة بــــــني ال�رسذمة والتوحيد. 

يقارن بايرتز )1995 – 62( مفردات العوملة 

كمفردات متجان�سة )المربيالية وال�ستقالل 

والتجان�س والتحديــــــث والغربنة( مع معجم 

)العتماديــــــة  تنويــــــع  كمفــــــردات  العوملــــــة 

والتداخل والتهاجن والتوفيقية والكريوولية 

وي�ساجــــــل  والنتقــــــال(.   creolization
فريدمــــــان باأن: »الت�ــــــرسذم العرقي والثقايف 

والتجان�ــــــس احلداثي لي�ســــــا �سجالني ،ولي�سا 

روؤيتــــــني متعاك�ستني ملا يحدث يف العامل اليوم 

واإنا اتاهان جوهريان للحقيقة العوملية« 

)فريدمان 1994: 102(. 

ومن وجهــــــة نظره ال�ساملة فــــــاإن الهوية 

أثناء  الثقافيــــــة يف املحيــــــط تكــــــون هزيلــــــة ا

فرتات قوة وحداثــــــة الهوية يف املركز، ولكن 
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عندمــــــا ي�سعف امل�ــــــرسوع التحديثي للمركز 

تد هنــــــاك زيــــــادة دراماتيكيــــــة يف الروؤية 

ال�سيا�سية لهويات املحيط الثقافية. فاملعنى 

الدقيق مل�سطلح »التوطني« يلح على ال�سوؤال 

اإن كان لدينــــــا ممار�ســــــة توحيدية للرتجمة 

نكليزية  – تن�رس الربجميات التي ن�ســــــاأت بالإ
أو ت�رسذمية تربز  مريكيــــــة عــــــرب العــــــامل – ا الأ

الهويات العوملية وفروقاتهــــــا. فالق�سية اإذا 

أنه ترجمة تان�س  هي ت�سنيف التوطني على ا

اأم ترجمة تنوع. 

 جوليان بريغن يف مقالة له عن �سناعة 

 Financial التوطــــــني يف الفاينن�سال تاميز

Times يقول: 
عملية التوطني هي عملية معقدة ومتتد 

اإىل ما وراء حــــــدود الرتجمة. فاحل�سا�سيات 

الثقافيــــــة ل بد من احرتامهــــــا يف ا�ستخدام 

أ�سكال املخاطبة واختيار  �سلوب وا لوان، والأ الأ

ال�سور وما متثله النقو�س. فاملطالب العملية 

تتطلــــــب حتويل وحــــــدات القيا�ــــــس واملعايري 

وزان والعمــــــالت. تتطلــــــب مزيــــــداً من  كالأ

املالية  فالربجميات  اجلوهريــــــة،  التعديالت 

نظمــــــة حما�سبية  ميكــــــن تكييفهــــــا تبعــــــاً لأ

و�رسيبية حمددة.

)بريغن 1996(  

لكن ميتلك بريغن اإىل حد ما روؤية �سيقة 

بعمليــــــة الرتجمة، كما العديــــــد من الق�سايا 

التي يذكرها كالتو�سع »اإىل ما وراء الرتجمة« 

التي يتم التعامل معهــــــا روتينياً يف ممار�سة 

أنــــــه مل يوؤكد على  الرتجمــــــة املعياريــــــة. بيد ا

اخل�سو�سيــــــة الثقافيــــــة يف عملية التوطني، 

أي�ســــــاً ريت�سارد  النقطــــــة التــــــي اأو�سحهــــــا ا

أ�سيدا، م�ست�ســــــار الت�سميم العاملي يف مركز  ا

اإك�سريوك�ــــــس التقني يف اململكة املتحدة. فقد 

 SLIGحتــــــدث يف ور�ســــــة عمــــــل يف موؤمتر

97 عــــــن الق�سايا الثقافية التــــــي توؤثر على 

لكرتوين(  ت�سميم �سفحات الويب )املوقع الإ

ذات اللغات املتعددة. هــــــذه الق�سايا ت�سمل 

قواعد ت�سكيل البيانــــــات، واأنظمة القيا�س، 

وعادات العمل واملنهجيــــــات والعوامل التي 

تتاأثر باخللفيــــــات الثقافية كاللون والفلكلور 

أ�سيــــــدا 1998:  والرمزيــــــة ولغة اجل�ســــــد )ا

33-8(. هــــــذه احل�سا�سية للبيئــــــة الثقافية 

أنه ميــــــل نحو التنوع  ت�سنــــــف التوطني على ا

والبعد عن املركــــــز. وباملقابل، هدف ال�سوق 

مــــــن وراء التوطني ال�رسيع لـــــــ مايكرو�سوفت 

وينــــــدوز اإك�س بي هــــــو اأن ي�ستخدم الربنامج 

أكــــــرب عدد من النا�س ويف الكثري من البلدان  ا

لهذا املنتج الربجمي اجلديد الذي جاءت به 

مايكرو�سوفت. 

�ســــــارات  يف القت�ســــــاد العوملــــــي ذي الإ

 
)2(

والف�ساءات، يجــــــب اأن تكون ماركة الولء

حمدودة ثقافياً. احــــــرتام التباينات الثقافية 

هــــــو اأن ي�ستخدم اأي منا الربنامج ذاته. بهذا 
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أنهــــــا عامل قوي  يُنظــــــر اإىل الرتجمــــــة على ا

للتجان�س القت�ســــــادي والثقايف. ويقدم لنا 

مفهوم »ال�سيطرة« الذي طوره �ستيوارد هال 

طريقاً ل�ستك�ســــــاف ا�سرتاتيجيات التنوع /

أثناء التوطني.  التجان�س التي تكون يف العمل ا

أو  يدعي هال باأن: »ال�سيطرة ل تعني اختفاء ا

رادة اجلمعية  تدمري التباين. بل اإنها بناء الإ

مــــــن خالل التباين. اإنها ربط التباينات التي 

 .)58 b 1991 ل ميكن اأن تختفي« )هال

للتات�رسيــــــة  حتليلــــــه  يف  ويناق�ــــــس 

أنــــــه خالفاً ملا اأكدته فئة  Thatcherism با
حمــــــددة من موؤيدي نظريــــــة الوعي املزيف، 

فالنا�س لي�سوا �ساذجني ثقافياً وهم يعرفون 

أنف�سهم. ولهذا ال�سبب »اإذا ان�سغلوا  �سيئاً عن ا

مب�رسوع اآخر، فهذا يعــــــود لتلبية متطلباتهم 

والرتحيــــــب بهــــــم وتاأ�سي�ــــــس بع�ــــــس النقاط 

التــــــي تعّرف بهــــــم« )امل�سدر نف�ســــــه :59(. 

فكــــــرة ال�سيطرة من خالل الختالف تو�سح 

أثــــــريات التجان�سية للرتجمــــــة من خالل  التا

التحفظ بــــــدلً من اإلغــــــاء التبايــــــن. فروؤية 

أنها ال�سامن للتباين الذي ل  الرتجمــــــة على ا

ميكــــــن اختزاله يف بيئــــــة التماثل العوملي قد 

أ�سمالية املعا�رسة  ي�سيء فهــــــم الطبيعــــــة الرا

والثقافــــــة اجلماعيــــــة العوملية. كمــــــا يراها 

هال: 

»لكــــــي يحفظ موقعه العاملي ل بد لراأ�س 

املــــــال اأن يتفاو�ــــــس، واأعنــــــي بالتفاو�س اأن 

يتوحد ويعك�س جزئياً التباينات التي يحاول 

التغلــــــب عليها. فعليه اأن يحاول ومي�سك بها 

ويحّيدها لدرجة معينــــــة. اإنها حماولة لبناء 

�سياء متباينة. وهذا م�سدر  عامل تكون فيه الأ

ال�سعــــــادة، اإنا تظل التباينــــــات لي�ست ذات 

اأهمية.  

 )33 :1991a هال(

وهكذا ميكننا روؤية ايرلندا على عا�سمة 

التوطني الذي يعمل من خالله راأ�س املال يف 

القت�ساد العوملي اجلديد للرتجمة، حمافظاً 

على ال�سيطرة من خالل التباين.

املراجع:

�سواق – املرتجم املق�سود هنا اأن  تنتج كل ما هو مفقود اأو مطلوب يف الأ  -1

ماركة الولء : املق�سود هنا العامة التجارية التي جندها على املنتج - املرتجم  -2

¥µ
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موي بني  يعود هذا الفن بجذوره اإىل النقائ�ض )التي ظهرت يف الع�رص الأ

جرير، والفرزدق، والأخطل،وقد هّياأ ا�ستعار الع�سبيات يف الب�رصة، وخرا�سان 

الهجاء طوال هذا الع�رص، كما هياأ لنمو فن النقائ�ض منواً وا�سعاً، وقد اأعدت 

أ�سباب كثرية، يرجع بع�سه������ا اإىل عوامل اجتماعية، وبع�سها اإىل  له������ذا النمو ا

عوامل عقلية..

اأما العوامل الجتماعية نردها اإىل حاجة املجتمع العربي خا�سة يف الب�رصة 

اإىل �رصب من املالهي، يقطع بها النا�ض اأوقاتهم الطويلة.. ودائماً حني تن�ساأ 

 كاتب وباحث �سوري.

العمل الفني: علي الكفري. 

❁
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املدن، تن�شاأ معه������ا اأوقات الفراغ التي تبعث 

اأهلها على اأن ميل�ؤوها، اإما بالدر�س والنظر 

أينا  العقل������ي، واإّما بله� يختلف�ن اإليه، وكما را

املدينة، ومكة تقب������ان على الغناء، وجتدان 

فيه حاجة اأهلها من الت�شلية، والله�.

وراح �شع������راء الهج������اء ميل�������ؤون اأوقات 

النا�������س بالهجاء، و�رسعان ما حت�ل�ا بها اإىل 

نقائ�س مثرية، ف�شاعر القبيلة ينظم ق�شيدة 

م������ن الق�شائد يف الفخر بقبيلته، واأجمادها، 

خرى،  ويتعر�������س خل�ش�مها م������ن القبائل الأ

فينربي له �شاعر من �شعراء تلك القبيلة، يرد 

عليه بق�شيدة عل������ى وزن ق�شيدته، ورويها، 

أن������ه يريد اأن يظهر تف�قه عليه من ناحية  وكا

املعاين، ومن ناحية الفن نف�شه، ويجتمع النا�س 

من ح�لهما ي�شفق�ن، ويهتف�ن، وي�شيح�ن، 

وبذل������ك حت�لت النقائ�س م������ن غاية الهجاء 

اخلال�س اإىل غاية جدي������دة، هي �شّد حاجة 

اجلماعة احلديثة يف الب�رسة اإىل �رسب من 

�رسوب املاهي. وتدخلت يف �شنع النقائ�س 

ع�امل عقلية مردها اإىل من� العقل العربي، 

ومران������ه ال�ا�ش������ع عل������ى احل�������ار، واجلدل، 

واملناظ������رة يف النحل ال�شيا�شي������ة، والعقيدة، 

ويف الفقه و�ش�������ؤون الت�رسيع، وعلى �ش�ء من 

ذلك كله اأخذ �شعراء النقائ�س يتناظرون يف 

حقائق القبائــــــل، ومفاخرها، ومثالبها، وكل 

منهم يدر�س مو�سوعه درا�سة دقيقة، يبحث 

أدّلته، ليوثقهــــــا، ويف اأدلة خ�سمه لينق�سها  ا

دلياًل دلياًل.. وكاأننا اأ�سبحنا اإزاء مناظرات 

�سعريــــــة، وهي مناظرات كانــــــت تتخذ �سوق 

املربــــــد م�رسحاً لها، فال�سعــــــراء يذهبون اإىل 

هناك ويذهب اإليهــــــم النا�س، ويتحلقون من 

حولهم، لريوا من تكون له الغلبة على زميله 

اأو زمالئه )�سيف: 241: 1983(

وظل جريــــــر والفــــــرزدق يتناظران نحو 

أربعــــــني عامــــــاً، ويقــــــال اإن جرير  خم�ســــــة وا

أربعــــــني �ساعراً،  أ�سقط يف الهجــــــاء ثالثة وا ا

ولكــــــن اأهم �ساعريــــــن ا�ستبــــــك معهما، هما 

خطل بع�س  خطل، كان له مع الأ الفرزدق والأ

اجلــــــولت، بينما جرير والفرزدق ظال �سنني 

طويلة يتحاوران، ويتجادلن، وجرير يغرف 

من بحر، والفرزدق ينحت من �سخر.

)وكان فن النقائ�س يتطلب درا�سة تاريخ 

القبائــــــل، لذلــــــك اعتربت النقائ�ــــــس وثائق 

نها مل تكــــــن هجاء فقط،  تاريخيــــــة طريفة لأ

يام التي انهزمت  كان ال�ساعر يقــــــف على الأ

فيها قبيلــــــة اخل�سم، حتى ين�رس خمازيها يف 

النا�س، ومن هنــــــا كان ال�ساعر ي�ستلهم قدرة 

العقل العربي اجلديد على اجلدال، ونق�س 
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أ�ســــــار الدكتور �سوقي  الدليل بالدليــــــل كما ا

.
)1(

�سيف(

يام،  كان ذلك يف ال�سعر الف�سيح، ومتّر الأ

وتدخل الفنون امل�ستجــــــدة الوافدة، وتدخل 

اللهجــــــة العامية يف تلك الفنون، وخا�سة يف 

اأواخر العهد اململوكي، ويكون ال�سعر ال�سعبي 

القائم علــــــى الفنون امل�ستحدثــــــة، كاملو�سح، 

والزجــــــل، والدوبيــــــت، واملواليــــــا، والقوما، 

وت�ســــــل اإىل فن العتابا، واملــــــوال ال�سبعاوي، 

والنايل، وال�سويحلي والنبطي، واأغاين الالل، 

والدلعونة، وغريهــــــا. واأ�سبحت تلك الفنون 

ال�سعرية ال�سعبية تلقى الهتمام يف اأم�سيات 

لت  النا�ــــــس، واأ�سبح يرافق تلــــــك الفنون الآ

تراح،  فراح، والأ املو�سيقية، يُغنى بهــــــا يف الأ

وجميع املنا�سبات. 

ومــــــا دامت تلــــــك الفنون وجــــــدت ملتعة 

النا�س، وقطع اأوقاتهــــــم، وتزيني منا�سباتهم 

اإن  اأن نقــــــول:  بالنغــــــم، والفــــــرح، وميكــــــن 

ال�سعــــــر ال�سعبــــــي، وتلك الفنــــــون، وما فيها 

مــــــن م�ساجالت، وحمــــــاورات، ظهرت نتيجة 

للعوامل الجتماعيــــــة، والعقلية نف�سها التي 

موي،  اأدت اإىل ظهور النقائ�س يف الع�رس الأ

واملحاورة يف ال�سعــــــر ال�سعبي تخلق جواً من 

احلما�س بني اجلمهــــــور، ملعرفة الغالب من 

جهة، وللتمتع بجمال القول من جهة ثانية.

ويعتمد فــــــن امل�ساجلة يف ال�سعر ال�سعبي 

على الرتال يف كثري من احلالت واملواقف، 

بينما فن النقائ�س يف ال�سعر الف�سيح يعتمد 

على التح�ســــــري امل�سبق، ويف حــــــالت نادرة 

يكون الرتال موجوداً. وي�سمى ال�ساعر يف 

لغة العامة )قّوال( مــــــن القول، وي�سمى ابن 

الفن، وابن الكار، وابن الذكا، وللقوالني اآداب 

يف حماوراتهــــــم، بع�سهم مع بع�س، يراعونها 

بدقائقها، ومن اأخّل ب�ســــــيٍء منها، عدَّ ذلك 

عيبــــــاً فيه، وعاراً عليــــــه، واأكر ما يجتمعون 

أندية اللهو، وبيوت  فراح، وا يف ال�سهرات، والأ

غنياء، فاإذا دعوا اإىل اجتماع حتر�س بهم  الأ

بع�ــــــس احلا�رسيــــــن، واأروى نــــــار الفتنــــــة –

أوا املحاورة، وكثرياً ما  الفنّية- بينهم، فبــــــدا

تطول، وقــــــد مينح �ساحب الدعــــــوة الفائز 

منهم �سلة من مال تقديراً له. واملحاورة نوع 

من املبارزة، بل هي مبعنى الكلمة ال�سحيح، 

أكــــــر ال�سعر  ولكّنهــــــا مبــــــارزة كالمية، هي ا

ال�سعبــــــي ت�سويقاً، فيها تظهــــــر قوة البديهة، 

وتدفق املعاين، ون�ساعة الربهان، ف�ساًل عن 

ن�سان بطبيعته الغريزية مولع باملبارزة،  اأن الإ

أ�سبانية  لوف مــــــن النا�س يف ا وما ازدحام الأ

واأمريــــــكا وغريهما من بــــــالد العامل مل�ساهدة 
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أو ديكني يتنافران  ثورين يتناطحان، ا

اإل دليل وا�سح على ذلك. وللقوالني 

ادعاء منتفخ، ولكنــــــه بريء و�ساذج، 

وقــــــد يق�سد الواحد منهم زميله من 

قريــــــة اإىل قرية، وياأخذ كل قّوال من 

اأن�ساره جوقــــــة، ي�سمونها )الردادة(، 

في�سفقون  ن�ساد،  الإ أثناء  ا يحم�سونه 

لــــــه، ويهزجون، وللــــــردادة �ساأن كبري 

أو انك�ساره اإزاء  يف غلبة زعيمهــــــم، ا

خ�سمه.ومن اآداب املحاورة اأن يبتدئ 

ذن من  كرب �سنا، ويطلب الأ القوال الأ

احلا�رسين عند تناول الدف، هذا يف 

ن�ساد  فن الزجل واملعّنى، ياأخذ يف الإ

يف مو�سوع، يختــــــاره، ويوجه كالمه 

خر، ويجوز للبادئ يف القول اأن  اإىل القّوال الآ

أو  ألغاز، ا أو ا ي�سع املعنى، كما يريد من �سكر، ا

ف�سل اأن  فراق، اأو و�سف، اأو جفاء، ولكن الأ

أ باملطايبة. ويجب على القّوال املوّجه اإليه  يبدا

الــــــكالم، اأن يجاوب باملعنى ذاته مع ))م�سك 

احلرف((، اإذا كانت العادة كذلك يف حميطه. 

ففي بع�س اجلهات ل يعنون مب�سك احلرف 

بل يعتربون اجلواب على املعنى فح�سب، واإذا 

مل يتو�سل القّوال الذي يجب عليه اأن يجاوب 

أو مل ير�سد احلرف، ينبغي  لغاز، ا اإىل حــــــل الأ

لــــــه اأن يعتذر اإن�ساداً، ل حديثاً، واإل ي�سقط، 

أو  أ�سعار غريه، ا ول يجوز للقــــــّوال اأن ينتحل ا

أ�سعاراً قالها من قبل، بل يجب اأن  اأن يقــــــول ا

تكــــــون له، وابنة �ساعتهــــــا، ويقيمون يف اأكر 

حايــــــني حكماً بني القوالــــــني، يكون عادة  الأ

من ال�سيــــــوخ العاملني بهذا الفــــــن. فيفا�سل 

بينهمــــــا بح�سب ما ي�سمع، ويعلن الفوز للذي 

ا�ستحقه. والغالب يعــــــد الغلبة على خ�سمه 

أمــــــراً كبــــــرياً، ومفخرة له، وقــــــد ي�سق على  ا

أو  املك�ســــــور انك�ســــــاره، فيخجــــــل وين�سحب، ا

مر اإىل ال�سباب،  يغ�سب، ويقاتل، ويتعدى الأ

قــــــداح، والكرا�سي،  بالأ وال�سفــــــه، والرتا�سق 
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وتبادل الطعن، والعيــــــارات النارية، فيمزق 

آية ال�ــــــرسور بينهم، بعد اأن  ال�سمل، وتعك�س ا

أكلوا خبــــــزاً واحداً، و�رسبوا  يكونــــــوا جميعاً ا

خمــــــراً واحداً على خوان واحٍد، ولكنه نزق، 

.
)2(

قلما ي�سلون اإليه، واحلمد هلل

أنواع للمحاورة  وميكن اأن نر�ســــــد ثالثة ا

يف ال�سعر ال�سعبي:

�ملو�س���وع  يف  و�له���دم  �/�لتح���دي 

�ملعاك�س:

ول بهدم  يف هذا النوع يقــــــوم ال�ساعر الأ

أفــــــكار، ومفاخــــــر ال�ساعــــــر الثــــــاين، هكذا  ا

يتبادلن الهدم، ويظهران املثالب، والنواق�س 

عند بع�سهما، وميدحان ذاتهما، ويفتخران 

بنف�سيهما، ويف هذا النمــــــوذج من امل�ساجلة 

يعتمــــــد النقائ�س، حيث يُطــــــرح مو�سوعان 

متناق�ســــــان متعاك�سان كمو�ســــــوع )ال�سمراء 

أو ال�سيف والقلم  أو الــــــرب والبحر ا وال�سقراء ا

أة غري  أة العاملة واملرا أو املدينة والريف، املرا ا

العاملــــــة( ويتقا�سم املتحــــــاوران النقي�سني، 

ول الدفاع عن الفتاة  فــــــاإذا اختار ال�ساعر الأ

خر  ال�سمــــــراء، ف�ســــــوف يختار ال�ساعــــــر الآ

أ امل�ساجلة  حكماً الفتاة ال�سقراء، وعندما تبدا

تد كل �ساعر، يهــــــدم ويذكر مثالب اختيار 

خ�سمــــــه، وميدح اختيــــــاره، ويذكــــــر املزايا 

احلميدة لختياره، فاإن من اختار الدفاع عن 

ال�سمراء ميدحها ويبــــــني ال�سفات اجلملية 

أ�سمر يف هذه احلياة، ويذم  بكل �سيء لونــــــه ا

اللــــــون البي�س، وكذلك الــــــذي اختار الدفاع 

عن ال�سقراء، ميدح ال�سقراء، ويذم ال�سمراء، 

وهكذا.

لقــــــد كانت هذه امل�ساجــــــالت يف ال�سعر 

اأ�رسطة  ال�سعبــــــي ال�ســــــوري ت�سّجــــــل علــــــى 

أنها  ا ))كا�سيت((، واأ�رسطة الفيديو، وخا�سة 

تُقّدم ب�سكل غنائي، حيــــــث اأن معظم قوايل 

الزجــــــل والعتابا يجيــــــدون الغنــــــاء، وكانت 

أثــــــراً كبــــــرياً، يطبع يف  امل�ساجــــــالت حتمل ا

النفو�س، وحتمل متعة حقيقية، وكانت هذه 

امل�ساجالت ذات قيمة لغوية، مبا تقدمه من 

أدبية،  اأفكار فنية، واجتماعية، واقت�سادية وا

وقد اهتــــــم الزجالون والقوالــــــون بالذخرية 

أجــــــل اجلنا�س، وخا�سة يف فن  اللفظية من ا

العتابا، وعرب هذه امل�ساجالت خلق ال�سعراء 

فن احلوار الفكري، واإذا كان �سعراء النقائ�س 

موي مييلون اإىل كل حزب كان  يف الع�ــــــرس الأ

أي�ساً �سعراء  يفي�س عليهــــــم بالعطايا، فكان ا

امل�ساجالت الزجلية يعقدون امل�ساجالت يف 

فراح العامة واخلا�ســــــة، وينالون اأجرهم  الأ

يف نهايــــــة امل�ساجلــــــة من �ساحــــــب الدعوة، 

لت املو�سيقية. وترافقهم الآ
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غاين الفلكلورية،  واإذا انتقلنــــــا اإىل فن الأ

جند مثل هــــــذه امل�ساجــــــالت، ويف املو�سوع 

نف�ســــــه )ال�سمــــــراء وال�سقراء(، فــــــاإن الرتاث 

ال�سعبي يقدم لنا اأغنية طويلة بني متحاورين 

مطلعها:

�������س�����م�����ع و����������س ق���������ال �مل���ع���ن���ى

��ى ع����ن �ل�������س���م���ر و�ل���ب���ي�������س غ��نرّ

باأفــــــكار جديدة حول  وت�ستمر امل�ساجلة 

ال�سمراء وال�سقراء، وهناك حوار طريف بني 

احلماية والكنة:

مل���������رة ه�������������ا  ي���������������س�������رت  �هلل 

ه ������������د ي�����ط�����ل�����ع ل���������ربرّ وم������������ا حرّ

��������ة و�حل����������م����������اي����������ة و�ل��������ك��������نرّ

�جل�������ره ع  ب����ع���������س����ن  دب������ح������و 

�/ �لقافية �ملوحدة و�لروي �لو�حد 

يف �مل�ساجلة:

وكمــــــا قلــــــت �سابقــــــاً اإن النقي�ســــــة هي 

الق�سيــــــدة، يرد بهــــــا �ساعر علــــــى ق�سيدة 

خل�سم له، فينق�س معانيها عليه، يقلب فخر 

خ�سمــــــه هجاء، وين�سب الفخر ال�سحيح اإىل 

نف�سه، وتكون النقي�سة عادة من بحر ق�سيدة 

اخل�ســــــم، وعلى رويها، ولعّل البدايات كانت 

متوا�سعة يف هذا املجال، وت�ّسدت اأول مرة 

يف حماورة بني وفد من بني متيم، حيث قال 

�سفهاين:  أبو الفرج الأ غاين ا �ساحب كتاب الأ

ملا قدم وفد بني متيم و�سع النبي)�سلى اهلل 

عليــــــه و�سلم( حل�سان بن ثابت منرباً واأجل�سه 

عليــــــه، وبعد حوار نري، قام الزبرقان، وهو 

�ساعر من متيم، وقال:

يقاربنا ف��ال ح���يرّ  �مل��ل��وك  ن��ح��ن 

�لربع ي��وؤخ��ذ  وفينا  �مل��ل��وك  ��ا  م��نرّ

ت��ل��ك �مل���ك���ارم ح��زن��اه��ا م��ق��ارع��ة

�قرتعو� �أمثالها  على  �لكر�م  �إذ� 

فاأمــــــر ر�ســــــول اهلل ح�سان بــــــن ثابت اأن 

يجيبه، فقال ح�سان على نف�س البحر، ونف�س 

الروي

و�أخوتهم فهر  م��ن  �ل��ذو�ئ��ب  �إن 

��ب��ع ��ن��و� ���س��ن��ة ل��ل��ن��ا���س ت��ترّ ق���د ب��يرّ

ير�سى بها كلرّ من كانت �رشيرته

�لذي �رشعو� مر  باالأ ل��ه  �الإ تقوى 

مــــــوي ت�سدت النقائ�س  ويف الع�رس الأ

ب�ســــــكل وا�سح، فعندما قال الأخطل ق�سيدة 

من البحــــــر الب�سيط وهي علــــــى روي الراء 

امل�سمومة، ومطلعها:

خفرّ �لقطني فر�حو� منك �أو بكرو�

غري �رشفها  يف  ن��وي  و�أزعجتهم 
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اأجابــــــه جرير من البحــــــر الب�سيط وعلى 

الروي نف�سه قال:

�ملطر �أطاللك  �سقى  للديار:  قل 

)3(
قد هجت �سوقًا وماذ� تنفع �لذكر؟

ويف النقائ�س قــــــد تختلف اأحياناً حركة 

أحــــــد اخل�سمني ق�سيدة  الروي فــــــاإذا قال ا

جديدة ولو كانــــــت ا�ستمراراً ملهاجاٍة قدميٍة، 

فاإنه ينظمها عادة من بحر جديد، وعلى روي 

جديــــــد، اإل اأن خ�سمه اإذا رّد على الق�سيدة 

اجلديدة، تقّيد ببحرها، ورويها.

والق�سائد يف النقائ�س تكون طوال، وفيها 

يفتخر ال�ساعر بنف�ســــــه، وبقومه، وبف�سائل 

نف�ســــــه، كال�سعــــــر، والكــــــرم، وال�سجاعة، ثم 

باأن�ساب قومه، واحلروب التي انت�رسوا فيها، 

أتوها  والعهود التي وفوا بها، واملحا�سن التي ا

عرا�س، والقيام  من الكرم، والدفــــــاع عن الأ

ب�ســــــاأن القبيلة، وما اإىل ذلــــــك بعد ئذ ينقب 

ال�ساعر عــــــن معايب خ�سمه، وقوم خ�سمه، 

فيذكرهم جميعاً بالعي والبخل واجلنب.

ون�ســــــل اإىل الع�ــــــرس العبا�ســــــي، وتنت�رس 

املناظــــــرات الفكرية، وعلم الكالم، واجلدل، 

ودخول الثقافات املختلفة، وانت�سار الرتجمة 

من الفل�سفة اليونانيــــــة والفار�سية، وتزدهر 

احليــــــاة الثقافية، متمثلة بــــــدار احلكمة يف 

بغداد، ويــــــدور اجلــــــدال الفكــــــري، وتكون 

فكار، بــــــدلً من ن�سب، وح�سب  النقائ�س لالأ

ال�ساعر، وقبيلته.

وعندما ن�ســــــل اإىل الفــــــرتة التي دخلت 

أل�سنة العامة  الفنون امل�ستحدثة اجلارية على ا

يف العهد اململوكي الرتكي، جند اأن النقائ�س، 

وامل�ساجالت، قد انتقلت اإىل ال�سعر ال�سعبي، 

والفنون ال�سعرية ال�سعبية، كالزجل واملو�سح 

وغريهما.

يف الزمــــــن احلا�ــــــرس قد ن�سمــــــع بع�س 

أ ون�سمــــــع حمــــــاورة بني  امل�ساجــــــالت، ونقــــــرا

�سعــــــراء ال�سعر ال�سعبي علــــــى نف�س القافية، 

والــــــروي، فيها التفنيد والهــــــدم والذّم، وقد 

تكــــــون امل�ساجالت فيها مدح وطرح م�ساعر، 

أحــــــد ال�سعراء ما  ووجدانيــــــات، كاأن يذكــــــر ا

�سنعت به مفاتن احلبيبة: ح�سنها و�سعرها، 

وعيونها، فريّد عليه �ساعر اآخر، ويذكر نف�س 

مر، ورمبا تطرح املبالغات يف ذلك من اأجل  الأ

مور  ثارة، ورفع وترية ال�سجــــــال، وهذه الأ الإ

تري اإما ارتال، حيث يجتمع �ساعران يف 

جمل�س، ويقدمــــــان ق�سيدتني اأمام اجلمهور، 

هــــــل، واإّما عرب املرا�سلة،  حبة، والأ اأو بني الأ

كاأن يرا�سل �ساعــــــر �سديقاً له، ويف الر�سالة 

ق�سيــــــدة تطرح ق�سية معينــــــة، وغر�ساً من 
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اأغرا�س ال�سعر، فيقوم ال�ساعر الذي و�سلته 

الر�سالة بالرد علــــــى �سديقه بق�سيدة، يبنّي 

أيه يف كل  أيه بر�سالتــــــه، ويعطي را لــــــه فيها را

جــــــزء من الر�سالة، واإّما عرب �سحيفة، ورمبا 

يجتمع الهــــــدم، والغــــــزل، واملــــــدح، والتزام 

القافية، والروي، يف م�ساجلة واحدة، وكذلك 

املو�سوع املعاك�س، وهنا يقا�س تفوق ال�ساعر، 

مبا يقدمه من كالم قــــــوي، وم�سبوك ب�سكل 

اإبداعي معتمداً ال�ســــــور اجلميلة، واخليال 

املجنح، واجلمل املده�سة.

  3/ �لغزل و�لدعابة يف �مل�ساجلة:

أو  وقــــــد يكون الهدم ناتاً عــــــن دعابة، ا

�سدقاء وقد  مقلــــــب، وهذا ما يح�سل بني الأ

تكون بني �ساعــــــر، و�ساعرة، يتبادلن الغزل، 

راء، فالنوع  فــــــكار، والآ والعتــــــاب، ونق�س الأ

ول النــــــاجت عــــــن دعابة، كمــــــا ح�سل بني  الأ

ال�سعــــــراء الذين يتمتعون بروح مرحة، وخفة 

ح�سور.

دب العربي �سعراً، ونراً،  وتخربنا كتب الأ

دباء  عن م�ساجــــــالت طريفة دارت بــــــني الأ

تر�ســــــد مواقف هزلية وحياتيــــــة ولها طابع 

الرتــــــال اأحياناً، وهــــــي م�ساجلة املوقف، 

وقد يكون النق�س ناتاً عن م�ساجلة غزلية 

أو ناتاً عن املطايبة،  بني �ساعر و�ساعــــــرة، ا

واملدح بــــــني �ساعر، و�ساعــــــر، وهذا النق�س 

أتــــــي بروح طيبة، وقد يكــــــون النق�س عتباً  يا

ولوماً، وقد اأورد املربد يف كتابه الكامل مثال 

على امل�ساجلة املوقف، عندما نظر �سيخ اإىل 

أتــــــه تت�سنع )ت�ســــــع الزينة( وهي عجوز  امرا

)4(
فقال:

فتية ت���ك���ون  �أن  ت���رج���ي  ع���ج���وز 

وقد حلب �جلنبان و�حد ودب �لظهر

بيتها �سلعة  �ل��ع��ط��ار  �إىل  ت��د���س 

وهل ي�سلح �لعطار ما �أف�سد �لدهر؟

أته بقولها: ترد هنا امرا

علبة حت��ل��ب  �ل���ن���اب  �أن  ت���ر  �أمل 

����رش�ب وال ظهر ثلب ال  وي���رتك 

وامل�ساجــــــالت الفكريــــــة والغزليــــــة التي 

جرت بني ابــــــن زيــــــدون، وولدة، والر�سائل 

النرية بــــــني جربان خليل جربان، و�سديقاته 

ديبات، وهناك م�ساجالت كثرية ل حت�سى  الأ

أدبنا الف�سيح. يف ا

اأما يف �سعرنا ال�سعبي فن�سمع م�ساجالت 

ال�ساعــــــر  م�رسحيــــــات  يف  أي�ســــــاً،  ا كثــــــرية 

أيــــــوب الكثري مــــــن امل�ساجالت عرب  عي�ســــــى ا

ال�سخ�سيــــــات املتحاورة، وميكن اأن نقدم من 

طفال،  لوحة ))الفران(( هذا احلوار بني الأ

طفال  والفران، عندها راح الفران ي�رسح لالأ
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مراحــــــل �سناعة الرغيف، انطالقاً من حقل 

القمح اإىل جاهزيته كرغيف:

طفال: فرقة الأ

ي������������ا ع��������م��������ي ب������������و ع����ف����ي����ف

وك����ي����ف ل�����ي�����������س  ت�������������س������األ  ال 

ط�������ل�������و ع�����ل�����ي�����ن�����ا ������س�����ي�����وف

ب�������دن�������ا �������س������ي ك�����������ام رغ�����ي�����ف

الفران:

�أه������������������ال و��������س�������ه�������ال ف����ي����ك����ن

ع��������ن��������دي خ������ب������ز ي���ك���ف���ي���ك���ن

ول�����������و م���������ا ع�������ن�������دي رغ�����ي�����ف

م��������ن ع�������ي�������وين ب���ط���ع���م���ي���ك���ن

وهكذا يكــــــون الغزل والتحــــــدي والهدم 

يف امل�ساجالت ال�سعرية، قــــــد حملوا املتعة، 

والده�سة، واحلما�سة عند النا�س.

الهوام�ش:

�سامي- دار املعارف- مب�سر- ط7. �سيف، �سوقي )1983( –اأدب الع�سر الإ  -1

عواد، توفيق )1980( –فر�سان الكام- مكتبة لبنان- بريوت- ط1980-2.  -2

دب العربي- من�سورات جامعة حلب. فروخ، عمر )1985( –تاريخ الأ  -3

دب –موؤ�س�سة املعارف- بريوت ج1-ج2.        املربد، اأبو عبا�ش حممد )1980( –الكامل يف اللغة والأ  -4
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أربع	هي	على	ل�سان	كل	�سوري،	ب������ل	كل	عربي.	ب�سيطة	الدالالت	 كلم������ات	ا

أنها	تطلق	على	دم�سق	املدينة	وعلى	»بالدها«	اأي	»بالد	 	يعرف	ا املكانية،	فالكلُّ

ال�س������ام«	ما	وعت	ذاكرتنا.	وال�سيء	ذات������ه	ينطبق	على	»ال�ساآم«.	اجلميع	يعرف	

أت������ت؟	وملاذا؟	ومتى؟	 أين	ا ه������ذا	وذاك.	ولكن:	ما	هي	معانيه������ا	اللغوية؟	ومن	ا

فبقدر	ما	هذه	املفردات	رائجة	اال�ستعمال	ومتداولة،	بقدر	ما	يعرتي	معانيها	

لفاظ.	وقالئل	 الغمو�������ض:	فما	من	اأحد	يعلم،	عل������م	اليقني،	ماذا	تعني	هذه	االأ

هم	الذين	اكرتثوا	ليعرفوا.

باحث �سوري.

العمل الفني: علي الكفري.

❁

ò

ال�س�م وال�س�آم ودم�سق و�سورية: 

م� هي مع�نيه� اللفظية؟

❁
مالتيو�س جربائيل جغنون
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الب������د لنا، قب������ل اخلو�������ض يف مثل هذا 

البحث، من اأن نوؤكد على الوحدة اجلغرافية 

واحل�شاري������ة والتاريخي������ة لب������اد ال�شام مع 

اجلزي������رة العربي������ة. واأي كام يف غري هذا 

ال�شياق لن يو�شلنا اإىل ا�شتنتاجات �شحيحة 

لفاظ الت������ي نحن ب�شددها.  يف تاأوي������ات االأ

رامية  فنحن حني نتحدث ع������ن اللهجات االآ

لب������اد ال�شام، وع������ن اللهج������ات العربية يف 

اجلزي������رة العربي������ة، فاإننا ن�ش������ري اإىل متانة 

الروابط اللغوية بني هذه وتلك للدرجة التي 

جند هذه التداخات جلية يف عربية قري�ض 

التي ال جند تعب������رياً عنها اأف�شل من عربية 

الق������راآن الكرمي. ول�شنا هنا يف جمال البحث 

أُ�شِبَعت درا�شة من قبل  بهذه التداخات التي ا

العديدين. 

أم������ا بالن�شبة يل، فكان������ت تاأويات هذه  ا

أو تكاد، اإذ مل اأ�شادف من  ربع لغزاً ا
لفاظ االأ االأ

أ�شت�ِش م�شدراً  »العارفني« من يعرفه������ا، ومل ا

لف������اظ ، اللَُّهمَّ 
أر�ش������دين اإىل معاين هذه االأ وا

اإاّل يف نط������اق اال�شتباه والظ������ن والتخمني!!! 

فاملعلومات التي اأفادتنا امل�شادر بها ال تخرج 

ع������ن كونها تهيوؤات اأو مقاربات ال ت�شتند اإىل 

معرفة باللغ������ات القدمية التي �شادت قدمياً 

يف املنطقة العربية اأق�شد عربيات اجلنوب 

ربــــــع ال�سبئية  اليمنــــــي القــــــدمي بلهجاتها الأ

واملعينيــــــة واحل�رسميــــــة والقتبانيــــــة التــــــي 

رامية بلهجاتها  بََحثْناهــــــا بعمق، وكذلــــــك الآ

املختلفة مــــــن تدمرية و�رسيانية وغريها مما 

حظي باهتمامنا اخلا�س اإ�سافة اإىل اليونانية 

القدمية التــــــي نعمل على قراءة اجلديد من 

نقو�سها املكت�سفة حديثاً.

 اأن اأبحث بنف�سي عن »�سالَّتي« 
َّ
بقي علي

أ�سفرت  بــــــل »�سالَِّتنا« املن�سودة. واإليكــــــم ما ا

أنا هنا  جهــــــودي ومتخ�ست بحوثي عنــــــه. وا

أنني  أو ا ةَ ال�سواب، ا أنني بَلَْغُت جادَّ عــــــي ا دَّ
أ ل ا

نني ل اأجزم يف  و�سلــــــت اإىل القول الف�سل لأ

قطعيــــــة ا�ستنتاجاتي، بل اأطــــــرح ما تو�سلت 

ائي من فقهاء اللغة و الدار�سني  اإليه اأمام ُقرَّ

واملهتمني من املثقفني ع�ساهم يجتهدون اإىل 

ما هو اأكر �سواباً واهلل املعني.

ُم كل  أَُدعَّ ولكن، ومــــــع ذلــــــك، فاإننــــــي �سا

ــــــُت من احلجة  ْوِتيْ
أ تف�سيلــــــة اأعر�سهــــــا مبا ا

قناع. والربهان والإ

وقبــــــل ال�ــــــرسوع بتقــــــدمي تاأويالتنا لهذه 

أمثلــــــة  لفــــــاظ �سنتعر�ــــــس للعديــــــد مــــــن ا الأ

التاأويالت الرائجة اليوم. فقد اأعطيت لل�سام 

أنها لي�ست اإّل  تف�سريات عديدة لعــــــل اأهمها ا

حتويراً ل�سم »�ســــــام« بن نوح التوراتي الذي 
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أنه Shem. ويَتََقّوى  ُمه لنا امل�سادر على ا تَُقدِّ

القائلــــــون بهــــــذا التاأويل بحقيقــــــة اأن حريف 

رامية ميكن ا�ستعمالهما  ال�سني وال�ســــــني بالآ

راميــــــة والعربيــــــة ويوردون  بــــــني الآ تبادلياً 

أَلوها  ــــــا= �ستة، ب�سم ْدا مثلة مثل �ِسّت بع�س الأ

= ب�سم اهلل، م�سقي = م�سقي اأو مروي اإلخ.. 

أنه ما عالقة �سام،  نا على هــــــذا التاأويل ا وَردُّ

اإن َوِجــــــَد هذا »ال�سام« فعــــــاًل، ببالد ال�سام؟ 

أو  أنهم يكر�ســــــون، عن ق�سد ا وين�ســــــى هوؤلء ا

بغري ق�سد، فكرة ن�سبة بالد ال�سام لل�سامية؟ 

هذه الفكــــــرة التي ل ت�ستند علــــــى اأي دليل 

أو مقنــــــع. وثّمة من يقول اإن  علمي ملمو�س ا

نها »�سامة« على  ال�ســــــام ُدِعيَّت بهذا ال�سم لأ

نا على هذا التاأول اأن  وجه الدنيــــــا!!؟؟؟ وَردُّ

لفظ »ال�ســــــام« جمرداً هكــــــذا ل يطلَُق على 

أدبياتنا ال�سعبية اليوم.  مدينــــــة دم�سق اإّل يف ا

أننا حني نقــــــول »ال�سام« وبذهننا  واحلقيقة ا

مدينة دم�سق، فاإما نعني بها اخت�ساراً لعبارة 

»دم�سق ال�سام«. وهناك فرق �سا�سع بني معنى 

»دم�ســــــق« ومعنى »ال�سام« كما �سياأتي لحقاً. 

أنه لي�ست دم�سق فقط  ونذكر يف هذا املقام ا

أو بن�سبة ال�سام، بل  هي التي حظيــــــت بلقب ا

�سبقتها اإىل ذلك ب�رسى التي ُعِرَفْت  بب�رسى 

ال�ســــــام قبل اأن تُْعَرَف دم�ســــــق با�سم »دم�سق 

ال�سام«. وكانت تُْعَرُف حقاً با�سم اآخر ما زال 

عالقــــــاً بذاِكرتنا اإىل اليــــــوم، واإن مل يَُعْد بعُد 

م�ستَْخَدماً، وهــــــو »ب�رسى اإ�سكي �سام« الذي 

راج ا�ستخدامــــــه يف الــــــدور العثماين، حيث 

أو »القدمي«  اإ�سكــــــي لفظ تركي يعني »قدمي« ا

وال�سام تعني »ال�سمال« كما �سياأتي لحقاً. اإذاً 

فقد �سبقت ب�رسى دم�ســــــق اإىل لقب ال�سام. 

ن ب�رسى �سبقت  وال�سبــــــب تاريخي وجلــــــي لأ

دم�ســــــق كمحطة نهائية لقوافل التجارة التي 

كانت تاأتي اإليها مــــــن بالد احلجاز واليمن. 

دلة على ذلــــــك جندها يف �سرية الر�سول  والأ

العربي حممد )�سلى اهلل عليه و�سلم( الذي 

كانت لــــــه حمطات نهائيــــــة يف ب�رسى ال�سام 

تنتهي اإليها قوافل التجارة التي �ساهم فيها 

منذ نعومة اأظفاره. ولي�س دير الراهب بحريا 

الذي التقاه يف ب�رسى ح�سب التقليد املتناقل 

ول جامــــــع مربك الناقــــــة اإّل اأدلة على هذه 

أنه ماذا تعني اأن تكون  املحطة التجارية. ثم ا

ال�سام، اإن �ســــــح واإن ا�ستاأثرت، دون غريها، 

بلقب ال�سام، �سامة على وجه الدنيا؟؟!! هذا 

كالم لي�س له وزن باملعيار العلمي. ول نن�سى 

هنــــــا اأن مدينــــــة طرابل�س ال�ساحليــــــة بلبنان 

اليوم اأي�ساً حظيت بلقب طرابل�س »ال�سام«، 

أو لب�رسى  نها تتبع لدم�ســــــق ال�سام، ا لي�ــــــس لأ
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ال�ســــــام، بل متييــــــزاً لها 

»الغرب«  عن طرابل�ــــــس 

طرابل�س  أقــــــول  ا بليبيا. 

»الغــــــرب« متييــــــزاً لهذه 

عــــــن  أي�ســــــاً  ا خــــــرية  الأ

أو  ا »ال�ســــــام«  طرابل�ــــــس 

»ال�سمــــــال«  طرابل�ــــــس 

كجهتــــــني جغرافيتني ل 

اأكر ول اأقل.

�لعم���ق �لتاريخي 

لفاظ: لهذه �الأ

اإىل متــــــى تعود هذه 

لفــــــاظ يف عمق التاريخ؟ �ســــــوؤال مطروح  الأ

أثر له، ظهر حتى  أقــــــدم ا متكنت من اقتفاء ا

ن، يف الوثائــــــق الكتابيــــــة القدمية. فاأول  الآ

ذكٍر ل�سم »ال�ساآم« كا�سم اآخر ملدينة »دم�سق« 

ميكننــــــا ا�ستب�ساره يف »التقاريــــــر احلولية« 

�سوري �َسلَمنَ�رس الثالث الذي َملََك  للملك الآ

ما بني عامــــــي )858- 824ق.م( حيث جاء 

يف تقرير عــــــن حملته الكبرية على التحالف 

رامــــــي يف موقعــــــة قرقر ال�سهــــــرية: »فقد  الآ

ا�ستقدم )اأي اأورحيلينا ملك حماه( مل�ساعدته 

1200 عربة و1200فار�س و20000من جنود 

داد اإدري )حدد عزر( ملك  امل�ساة التابعني لأَ

Sha-imerishu )ويق�ســــــد دم�سق(.. اإىل 
اآخر ما هنالك مما ورد يف الن�س«. وميكننا 

أو  هنــــــا، ب�سهولة واأمان، مماهاة لفظ »�سام« ا

ول من هذه الكلمة. »�ساآم« بال�سطر الأ

Sha- �ساِئمريي�ســــــو  ا�ســــــم  َوَرَد  وقــــــد 

imerishu مــــــرات عديــــــدة يف ن�سو�ــــــس 
أو  �سوريني كبديــــــل ل�سم »ِدَم�ْسقا« ا امللوك الآ

خري �سناأتي على  »ِدَم�ْسقي« وهذا ال�ســــــم الأ

خرية من  اجتهادنــــــا يف تاأويله يف الفــــــرتة الأ

 Sha-imerishu هــــــذا البحث. اأما ا�ســــــم

Sha- ســــــل فيتكــــــوَّن من لفظي� كادي الأ الأ

im وerishu. وي�ســــــري مرتجــــــم الن�س اإىل 
�سماء تفيد  اأن الالحقــــــة Shu- يف اأواخر الأ
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معنى »تار ال�سلــــــع كامللح واخلمر والفخار 

خرية  �ســــــارة الأ  وهذه الإ
)1(

والفواكه اإلــــــخ..«

همية �سنعود اإليها لحقاً لتاأييد ما  بالغــــــة الأ

تو�سلنــــــا اإليه من معلومات حول تاأويل معنى 

أو »�ساآم« وتاأكيده. لفظ »�سام« ا

هذا كان عن العمــــــق التاريخي للفظتي 

أمــــــا بالن�سبــــــة للفظــــــة  »ال�ســــــام وال�ســــــاآم«. ا

ول  »�سورية« فيبدو اأن ظهورهــــــا الكتابي الأ

ول للفظتــــــي »ال�سام  قــــــد واكب الظهــــــور الأ

وال�ســــــاآم«. اإذ تُفيدنا املو�سوعــــــة الربيطانية 

Encyclopaedia Britannica
يف هذا اخل�سو�ــــــس ما تعريبه: »لفٌظ مل 

أقــــــدم ِذكٍر له اأورده  ــــــِرد ِذْكُرهُ يف التوراة. وا يَ

ال�ساعر اليوناين هومريو�س واملوؤرخ اليوناين 

أ�ســــــار اإىل ال�سوريني هم  هريودوتُ�س الــــــذي ا

خريين هم   واأن هــــــوؤلء الأ
)2(

�سوريني مــــــن الآ

مــــــن القبائــــــل الرببريــــــة.، وقــــــد اأطلق هذا 

ال�سم ، اأي �سوريــــــة، لي�سمل جزءاً من جبال 

)3(
طورو�س..«

ما هي معانيها؟:

ول  بعد ال�ستعرا�س التاريخي للظهور الأ

ن اإىل ال�سوؤال 
لفاظ الثالثة، نعود الآ لهذه الأ

أ�سا�ساً كعنوان لهذا البحث. ما هي  املطروح ا

معانيها اللغوية؟

أنني مل اأمتكن  َح لقارئي الكرمي ا َودُّ اأن اأو�سِ
أ ا

من الهتداء اإىل التف�سري الذي اأعتربه �سافياً 

لغليل الباحثني عن معاين »ال�سام« و»ال�ساآم«، 

اإّل من خالل متحي�ساتي بعربيات اجلنوب، 

اأو عربيــــــات اليمــــــن _ واأق�ســــــد اللهجات 

العربية اجلنوبية التي ن�ساأت اأ�ساًل يف اليمن 

قبل امليالد بب�سعة قــــــرون وا�ستمرت هناك 

أي�ساً بب�سعــــــة قرون _ والتي  بعــــــد امليالد ا

�سلية كما  َدَر�ْستُها اعتباراً مــــــن ن�سو�سها الأ

مــــــر باخلط املعروف  هــــــي مدونة حقيقة الأ

»بالقلــــــم امل�سند«، اأقول اإننــــــي بعد هذا كله 

أُحلَّ اللَّغز الذي اأحاط  فقط، ا�ستطعــــــت اأن ا

مبعناهــــــا. واإليكم خال�سة مــــــا تو�ّسلت اإليه 

فيما يلي:

كان �سكان اجلزيــــــرة العربية، ول �سيما 

منهــــــم الذيــــــن يقطنون ال�سطــــــر الغربي من 

اجلزيــــــرة، اعتباراً من اأق�سى �سمال املناطق 

حمر مــــــروراً باحلجاز  املتاخمــــــة للبحــــــر الأ

فتهامة وانتهــــــاًء باليمن يف اأق�سى اجلنوب، 

كانــــــوا ي�سكلــــــون، مع بــــــالد ال�ســــــام كيانات 

ح�ساريــــــة متكاملــــــة فيما بينها منــــــذ اأقدم 

قوى التي كانت  زمنة. ولعلَّ ال�ســــــالت الأ الأ

تربط بينهم، اإ�سافــــــة اإىل الروابط العرقية 

والثقافيــــــة، هي ال�ســــــالت التجارية البالغة 
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احليوية بالن�سبة لهــــــم جميعاً. ولقد َوثَّق لنا 

القراآن الكرمي هــــــذه احلقيقة التاريخية يف 

ياَلِف  �سورة قري�س جاء فيها ما حرفيَّتُُه: { ِلإِ

يِْف ❁  تَاء َوال�سَّ ياَلِفِهْم ِرْحلََة ال�سِّ ُقَريْ�ٍس ❁ اإِ

أَْطَعَمُهم  َفلَْيْعبُُدوا َربَّ َهــــــَذا الَْبيِْت ❁ الَِّذي ا

ْن َخْوٍف}. واأذكر هنا اأن  آَمنَُهم مِّ ــــــن ُجوٍع َوا مِّ

أ من  مــــــا كان يُْعَرُف بطريق البخور، كان يبدا

بالد اليمن، بلــــــد من�ساأ البخور على اأ�سنافه 

من لبان ومــــــّر وخالفهما، ثــــــم يتجه �سمالً 

خــــــالل تهامــــــة اإىل احلجاز وي�ستمــــــر �سمالً 

باتاه وادي عربة مروراً بالبرتاء ثم ب�رسى 

ال�سام فــــــاإىل دم�سق التي كانت حمطة رئي�سة 

للبيــــــع واإعادة التوزيع اإىل بقية املناطق وعرب 

البحر املتو�سط.

وفــــــى الع�ســــــور التي �سبقــــــت امل�سيحية 

عــــــراب �ســــــكان اجلزيرة  �ســــــالم، كان الأ والإ

هــــــوؤلء، يف غالبيتهم، مــــــن الوثنيني كما هو 

معــــــروف. وكانــــــوا، اإذ ذاك، يعتربون اجلهة 

وىل  ُق ال�سم�س منها، هي اجلهة الأ التــــــي تُ�رْسِ

التــــــي اإذا ا�ستقبلوها بوجوههم، �سار الغرب 

وراء ظهورهم واجلنــــــوب اإىل ميينهم، ومنها 

نها تقع  أو »اليمن« لأ أو اليمني ا بــــــالد »مُيْنََة« ا

أو »�سمالهم«،  اإىل ميينهــــــم، اأما اإىل ي�سارهم، ا

فتكون بالد »ال�سمال« اأي بالد ال�سام. ونحن 

ما زلنا، اإىل اليــــــوم نقول مثاًل »اإىل �سمالك« 

ونق�ســــــد »اإىل ي�ســــــارك«. ويف هذه احلقيقة 

جابة على معاين كلمتي  خرية، يكمن �رس الإ الأ

نــــــه، اإذا ُعْدنا اإىل معجم 
»�ســــــام« و »�ساآم«، لأ

ربع،  ألفــــــاظ عربيــــــات اليمن، بلهجاتهــــــا الأ ا

واأق�ســــــد ال�سبئيــــــة واحل�رسميــــــة واملعينية 

والقتبانية كلُّها على حدٍّ �سواء، لكت�سفنا اأن 

أََم( يعني »ا�سرتى«  الفعــــــل الثالثي املجرد )�َسا

حرفيــــــاً، ومنه ياأتي ال�ســــــم )�َساأَْمْت( مبعنى 

أو »الب�ساعــــــة«. لي�س هذا فقط،  ــــــة« ا لَْع »ال�سُّ

خري نف�سه، وبحرفيته،  بل واإنَّ هذا اللفظ الأ

اجلنــــــوب  »ال�سمــــــال« يف عربيــــــات  يعنــــــي 

اليمنية اأي »جهــــــة ال�سمال« التي هي عك�س 

!!! فماذا يعنــــــي كل ذلك؟ وما 
)4(

»اجلنــــــوب«

هي دللته؟

هنا ناأتي اإىل زبــــــدة القول وهي اأن بالد 

عراب،  ال�ســــــام كانت تعني �سيئني بالن�سبة لالأ

وهمــــــا اأن بالد ال�سام كانــــــت بالد »ال�سمال« 

اأولً كموقــــــع جغرايف بالن�سبة لهــــــم، وثانياً، 

همية، كانت هي البالد  وبالقــــــدر ذاته من الأ

أهــــــل »ال�ــــــرساء«، اأي حيث  التــــــي يقطنهــــــا ا

يُ�رَسِّفــــــون ب�سائعهم. اأي اأن اللفظني يفيدان 

معنى »بالد ال�سمال« و»اأهل اأو بالد ال�رساء« 

أخــــــرياً اأفيد باأن كلمة »�سوري«  آٍن معاً. وا يف ا
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هو لفظ اأكادي ل يعني اإّل ال�سمال

َر القارئ الكرمي مبا كنت قد  َذكِّ واأعود لأُ

اأ�رست اإليــــــه يف فقرة �سابقة من اأن الالحقة 

التــــــي  كاديــــــة  الأ  Sha-imerishu-shu

تعر�سنا لهــــــا تفيد معنى »تار ال�سلع كامللح 

أَولي�س يف كل  واخلمر والفخــــــار والفواكه..« ا

ثبات على �سحة ومتا�سك ما تو�سلنا  ذلك الإ

اإليه؟

ثم اإنه لتقريب هذا ال�ستنتاج الذي يربط 

ماكن بالتجارة، وهو لي�س فريٌد من  أ�سماء الأ ا

نوعــــــه يف التاريخ، نفيد بــــــاأن »اأر�س كنعان« 

أر�ــــــس الكنعانيــــــني اأخــــــذت، ا�سمها هي  أو ا ا

خرى من التجارة. فاإن كلمة »ּכנע׀=كنعان  الأ

أو فينيقيــــــة« حرفياً بالعربية  »تعنــــــي« تاجر ا

أي�ساً فــــــاإن »ּכנע׀נ =كنعــــــاين« تعني تاجر.  وا

أ�سوق مثالً اآخر، مــــــن اليونانية هذه املرة،  وا

وهــــــو لفــــــظ )Eµπόρlov= اإمبوريون اأي 

�ســــــوق ت�رسيف وتوزيع الب�سائع( الذي اأطلق 

أ�س�سها التجــــــار اليونانيون على  على مدينة ا

يبريّية  ال�ساحــــــل ال�رسقي ل�سبه اجلزيــــــرة الإ

لي�س بعيــــــداً اإىل ال�سمال من مدينة بر�سلونة 

�سبانيــــــة اليوم وذلك يف القرن ال�سابع قبل  الإ

امليالد، وهي تُدعــــــى اليوم اأمبوريا�س. وكان 

هــــــوؤلء التجار البحارة اليونانيون قد قَدِموا 

مــــــن مدينة ا�سمها فوقايا تقع على ال�سواحل 

�سيا ال�سغرى. الغربية لآ

��س���م  تاأوي���ل  ع���ن  م���اذ�  و�أخ���ريً� 

»دم�سق«؟:

الجتهــــــادات  تعــــــددت  أي�ســــــاً  ا وهنــــــا 

وتنوعت. َفِمــــــن قائل اإن دم�ســــــق تاأتيئ من 

أنه ل وجود لهذا  نــــــا ا فعــــــل »َدْم�َسَق«؟؟!! وردُّ

الفعــــــل اأ�ساَلً يف متون معاجــــــم العربية ول 

يف غريها. ومنهــــــم من يقول اأن تاأويلها »دار 

رامية مبعنى الدار امل�سقية. وهذا  مي�سق« الآ

التاأويل، مع عدم دقتــــــه، نرى فيه جزءاً من 

قناع. وهناك قائــــــل يردد اأن  احلقيقــــــة والإ

رامية اأي  تاأويلها هــــــو »دْي َم�ْسقي« مــــــن الآ

أو، ب�سيء من  »ذات الُعطــــــر« اأو»ذات العبري« ا

أُّم العبري« مِلا عِرَفْت به هذه املدينة  التحوير، »ا

من عبق امل�سك الذي يفوح يف اأجوائها ب�سبب 

غوطتيها منذ اأقدم الع�سور. والرد على هذا 

رامية ل حتوي لفظاً من متون معاجمها  اأن الآ

يحمل هذا املعنى، اأي »م�سقي« مبعنى امل�سك 

أو العطر. وثمة قائل اإن ا�سم دم�سق ياأتي من  ا

عبارة »دو ما�سكو�س« اأي، ح�سب قولهم، »دو« 

تعني »اثنــــــني« و»ما�سكو�ــــــس« تعني »امل�سك« 

وهــــــوؤلء يتنا�سون اأن ا�ســــــم دم�سق باليونانية 

اإنا هــــــو »داما�سكو�س« ولي�س »دوما�سكو�س« 
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لــــــف ولي�ــــــس باليــــــاء. وهــــــم يقولون  اأي بالأ

أم  اإن املق�ســــــود بذلك هو �سيء مــــــن قبيل »ا

ــــــن« ن�سبة ملا عرف  أم العبرييْ أو »ا ــــــن« ا الُعْطَريْ

عن الغوطتــــــني املحيطتني بدم�سق: ال�رسقية 

والغربيــــــة. ويف هــــــذا التاأويــــــل اإرجاع ل�سم 

رامي اإىل اأ�سول يونانية. وهذا ما  دم�ســــــق الآ

أتوا بعد دم�سق  ن اليونانيني ا ل ي�سح طبعاً. لأ

ولي�س قبلهــــــا، واأطلقوا ا�ســــــم »داما�سكو�س« 

ن اليونانية ل حتتوي  حتريفاً عن دم�ســــــق لأ

نهم  علــــــى �ســــــوت اأو حرف ال�ســــــني اأولً، ولأ

�سماء التي  يُلِْحقون الـ »ـو�ــــــس« يف نهايات الأ

ــــــَرًة بالن�سبة لهم للدللة على  يعتربونها ُمَذكَّ

تذكريها.

رامية تبني  أ�ســــــول الآ وبعد البحــــــث يف ا

لنــــــا اأن ا�سم »ِدَم�ْسق« متاماً كما يُلَْفُظ اليوم، 

اأي بك�ــــــرس الدال وفتح امليــــــم وت�سكني ال�سني 

آرامــــــي بامتياز  ميكــــــن اإرجاعــــــه اإىل تعبري ا

هــــــو »دي َم�ْسقي« وهو ال�سيغــــــة املخت�رسة 

 Robert:لعبــــــارة »دي َم�ْسقيونــــــو« )راجــــــع

 Payne Smith & Tyndale Syriac
أم ال�سواقي«.  Lexicon( وتعنــــــي حرفيــــــاً »ا
أم الفروع ال�سبعة لربدى جلديرة باأن  ودم�سق ا

حتمل هذا ال�سم ولي�س غريه . ولدينا هنا يف 

ربوع ال�ساحل ال�سوري منطقة رائعة اجلمال 

أو  حتمل ا�ســــــم »م�سقيتا« وتعنــــــي »امل�سقية« ا

رامية )وال�رسيانية طبعاً(. »املروية« بالآ

الهوام�ش:

انظر  -1

PRITCHARD,	 James	 B.,	 Ancient	 Near	 Eastern	 Texts,	 p.p	 278,	 Princeton	 University	
Press.

يبدو اأن هريودوت�ش، الذي عا�ش يف القرن اخلام�ش ق.م، اكتفى بالت�سابه اللفظي بني Assyria وSyria للو�سول   -2

�سوريني كانوا  ن الآ �س��وريني لأ اإىل هذا ال�س��تنتاج دون تدقيق اأو متحي�ش، فاحلقيقة اأن ال�س��وريني مل يكونوا من الآ

راميني لي�ش فقط على اأنهم الغري، بل كانوا يحاربونهم يف حماتهم املعروفة جيداً  ي�س��ريون اإىل �س��كان �سورية من الآ

من خال حوليات ملوكهم، وقد اأوردنا يف منت البحث مقتطفاً من احلولية التي تذكر معركة قرقر الواقعة على م�سافة 

�سوريون مل يحملوا ا�سم �سورية ول العك�ش �سحيح، بل اإن من  �سبعة كيلومرتات اإىل اجلنوب من ج�سر ال�سغور. فالآ

قباط امل�سريون بالن�سبة مل�سر. )م. ماتيو�ش جغنون( راميون كما الأ حمل ا�سم �سورية هم ال�سريان الآ

انظر: د.عبد الرحمن الكيايل، جملة العادّيات، العدد 3، �ش2، املطبعة املارونية، حلب 1934. )ب�سيء من الت�سرف   -3

بالعبارة دون امل�سا�ش باملعنى على اأية حال(. 

انظ��ر: م.ع.ق. بافقيه، اأ.بي�س��تون، ك.روب��ان، وحممود الغول يف »خمتارات من النقو���ش اليمنية القدمية �ش 133،   -4

166، 221، 222و379.

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تون�ش، 1985.
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مع جورج اخلوري:

عبقري ت�صوير من بلدنا

حــــــــــــوار : عادل اأبو �سنب
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رافق امل�سور الفوتوغرايف وال�سينمائي والتلفزيوين جورج لطفي اخلوري، 

املوؤ�س�سة العامة لل�سينما يف �سورية منذ ن�ساأتها، و�سّور اأفالم جميع خمرجيها 

تقريباً، وبعد ظهور الكامريا التلفزيونية ال�سبيهة بكامريا ال�سينما �سور عدداً 

كبرياً من م�سل�سالت التلفزيون.

يتعامل مع الكام������ريا الفوتوغرافية والتلفزيونية بعني فنان متميز، ولهذا 

فالم وامل�سل�سالت منذ عام 1960 وحتى عام 2009  �س������ور عدداً كبرياً من الأ

ومازال ي�سور وي�سجع النا�سئة على خو�ض هذا امليدان.

جورج اخلوري: 

عبقري ت�صوير من بلدنا

اأديب وقا�س �سوري. ❁

ò

❁
�إعد�د: عادل �أبو �شنب
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وي�سعدين اأن اأحاوره يف هذا العدد.

- املولد والن�س�أة والدرا�سة

• ج������ورج لطفي اخل������وري مواليد 1939 
دم�س������ق. ن�س������اأت يف حي �سعبي م������ن مدينة 

دم�سق )الباب ال�رشقي( ، ودر�ست يف مدر�سة 

العازارية – باب توما.
الت�سوي���ر  اأ�سب���ق عن���دك  اأيهم����   -

وكي���ف  ال�سينم�ئ���ي،  اأم  الفوتوغ���رايف 

بداأت؟

• كان يف حين������ا جار عنده حمل للت�سوير 
الفوتوغ������رايف عملت عن������ده منذ �سغري يف 

فرتات العطلة املدر�سية لعدة �سنوات، من هنا 

بداأت عالقتي بالكامريا وال�سورة وال�سوء.

أن�س������اأت الحقاً يف املن������زل ق�سماً �سغرياً  ا

ف������الم وطبع ال�سور وهو عبارة  لتحمي�ض االأ

عن ركن يف القبو وبقيت اأمار�ض هوايتي يف 

اأوقات الف������راغ حتى عام 1958 حيث اأقمت 

اأول معر�ض للت�سوير الفوتوغرايف يف �سالة 

رابطة الكّتاب العرب )حيث كانت رابطة يف 

حينه������ا( ثم تاله يف عام 1960 معر�ض حتت 

رعاية وزارة الثقافة يف �سالة الفن احلديث 

العاملي يف �سارع الفردو�ض كان ميلكها الفنان 

حممد دعدو�ض.

أوائل عام 1960 متَّ اختياري للعمل  ويف ا

يف دائ������رة ال�سينم������ا حي������ث كان يراأ�ض هذه 

�ست������اذ والناقد املخرج ال�سينمائي  الدائرة االأ

�سالح دهني.

در�ســــــت الت�سويــــــر ال�سينمائــــــي على يد 

اخت�سا�سيني يوغ�سالف حتى عام 1965.

يف عام 1966 قمت بت�سوير فيلم )�سائق 

ال�ساحنــــــة( وهو اأول عمــــــل �سينمائي طويل 

تنتجه املوؤ�س�سة العامــــــة لل�سينما يف �سورية. 

أ�ستاذي املخرج اليوغ�ساليف  وقــــــام باإخراجه ا

بو�سكو فوت�سينيت�س وكان مبثابة فيلم التخرج 

يل.

�سافــــــرت اإىل كل من يوغ�سالفيا وبلغاريا 

يف دورات ا�ستطالعيــــــة على ال�سينما يف كال 

فالم ال�سينمائية  البلدين. ثم بداأت �سل�سلة الأ

الروائية الطويلة التي �سورتها.

- فيلم )اللقاء( وهي ثالثية رجال حتت 

ال�سم�س، اإخراج مروان موؤذن، عام 1970.

- فيلم )ال�سكــــــني(، اإخراج خالد حماده 

.1972

- فيلــــــم )الثالثية الثانية( عــــــود النعنع 

اإخراج بالل ال�سابوين 1973.

- فيلم )اليازريل(، اإخراج قي�س الزبيدي 

.1974

- فيلم )ال�سيــــــد التقدمي(، اإخراج نبيل 

املالح، 1975.

بطال يولدون مرتني(، اإخراج  - فيلم )الأ

�سالح دهني 1977.

- فيلــــــم )حبيبتي يا حب التوت(، اإخراج 

مروان حداد 1979.

- فيلم )ال�سم�ــــــس يف يوم غائم(، اإخراج 

حممد �ساهني 1985.
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- فيلــــــم )الطحالــــــب(، اإخــــــراج رميون 

بطر�س1991.

-  فيلم )�سهيل اجلهات(، اإخراج ماهر 

كدو 1993.

آه يابحر(، اإخراج حممد �ساهني  - فيلم )ا

.1994

- فيلــــــم )�سعــــــود املطر(، اإخــــــراج عبد 

اللطيف عبد احلميد 1995.

- فيلم )الرتحال(، اإخراج رميون بطر�س 

.1997

- فيلــــــم )ح�سيبة(، اإخراج رميون بطر�س 

.2007

- فيلم )دم�سق يا ب�سمة احلزن(، اإخراج 

ماهر كدو 2008.

- فيلــــــم )حرا�س ال�سمت(، اإخراج �سمري 

ذكرى 2009.

فالم كانــــــت ل�سالــــــح املوؤ�س�سة  هــــــذه الأ

العامة لل�سينمــــــا، اأما اأفالم القطاع اخلا�س 

كثرية نذكر منها:

- فيلــــــم )لعبة ال�سيطــــــان(، اإخراج زهري 

ال�سوا 1966.

- فيلم )حبيبتــــــي(، اإخراج هرني بركات 

.1974

- فيلم )اخلاطئون(، اإخراج �سيف الدين 

�سوكت 1975.

- فيلم )الع�ساق علــــــى الطريق(، اإخراج 

في�سل اليا�رسي 1977.

- فيلم )عائــــــد اإىل حيفا(، اإخراج قا�سم 

حول 1979.

- فيلم )زينب والنهــــــر(، اإخراج كر�ستني 

دبغي 1993.

قمت باإخراج وت�سويــــــر فيلمني روائيني 

للقطاع اخلا�س:

- فيلم )اأموت مرتني واأحبك(.

- فيلم )ال�سحفية احل�سناء(.

قمت باإخراج عدة اأفالم وثائقية ق�سرية 

منهــــــا لوؤلوؤة على املتو�ســــــط ل�سالح املوؤ�س�سة 

العامة لل�سينما يف دم�سق 1995.

اأخرجت و�سورت ت�سعــــــة اأفالم وثائقية 

خباريــــــة ال�سعودية عن  ق�ســــــرية للمحطة الإ

مــــــدن اململكة حتت عنــــــوان )ترنيمة مكان( 

عام 2004.

أتعامل فيها  فالم كنــــــت ا وجميــــــع هذه الأ

ننــــــي كنت وما زلت  بح�س ومــــــزاج عاليني لأ

اأع�سق الكامريا وال�سوء.

- ه���ل نل���ت جو�ئز عل���ى ت�سويرك 

وماهي؟

- نلت جائزة الت�سوير عن فيلم )ال�سم�س 

يف يوم غائم( يف مهرجان دم�سق ال�سينمائي 

الرابع.

- جائزة الت�سوير عن )فيلم �سعود املطر( 

يف مهرجان دم�سق ال�سينمائي التا�سع.

- براءة تقدير مع ميدالية نقابة الفنانني 

يف �سورية ملا قدمته من جهد وعطاء يف جمال 

الت�سوير والتقنية ال�سينمائية عام 1985.

- بــــــراءة تقدير من النقابــــــة تكرمياً يف 

عيد الفنانني.
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- �إىل جان���ب عمل���ك يف �ل�سينم���ا 

ن يف جمال �لتلفزيون،  ن���ر�ك تعمل �الآ

هل حتدثنا عن جتربتك �لتلفزيونية 

عمال �لتي �سورتها؟ وعن �الأ

أتيــــــت اإىل التلفزيــــــون بعد خروج  • لقد ا
الكامــــــريا من نطاق ال�ستديــــــو اإىل الطبيعة 

وبهذا اأ�سبحت الكامريا التلفزيونية اأقرب اإىل 

ال�سينمــــــا، ومع النطالق الكبري للم�سل�سالت 

وتعــــــر ال�سينمــــــا كان من الطبيعــــــي التحول 

أنه يفي بالغاية الفنية  اإىل التلفزيــــــون، طاملا ا

بداعية، ومع تطور الكامريا التلفزيونية  والإ

أ�سعر  أدائها اأ�سبحت ا و�سغر حجمها ودقــــــة ا

وكاأنني اأقوم بت�سويــــــر فيلم �سينمائي طويل 

جداً.

من امل�سل�سالت التي عملت بها:

- م�سل�سل )نهاية اللعبة( اإخراج فردو�س 

تا�سي عام 1988. الأ

- م�سل�سل )�سجرة النانرج( اإخراج �سليم 

�سربي عام 1989.

- م�سل�سل )طقو�س احلــــــب والكراهية( 

اإخراج ريا�س ديار بكريل.

أبو اخلــــــري( اإخراج  - م�سل�ســــــل )عائلــــــة ا

جميل ولية.

- م�سل�ســــــل )درب التبان( اإخراج يو�سف 

رزق.

- م�سل�ســــــل )اخلريــــــف( اإخــــــراج با�سل 

اخلطيب.

- م�سل�سل )جرميــــــة يف الذاكرة( اإخراج 

ماأمون البني.

- م�سل�ســــــل )القــــــالع( اإخــــــراج ماأمــــــون 

البني.

- م�سل�ســــــل )اجلمــــــل( اإخــــــراج خلــــــدون 

املالح.

- م�سل�سل )طا�س ماطا�س 7( اإخراج عبد 

اخلالق الغامن.

- م�سل�سل )العود( اإخراج خالد الطخيم.

يام( اإخراج حامت 
- م�سل�سل )على طول الأ

علي.

- م�سل�ســــــل )النتظــــــار( اإخــــــراج الليــــــث 

حجو.

- م�سل�ســــــل )جنون الع�رس( اإخراج مروان 

بركات.

- م�سل�سل )جمــــــال الروح( اإخراج مروان 

بركات.
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- م�سل�سل )�سحابة �سيف( اإخراج مروان 

بركات. 

- لق���د تط���ورت و�سائ���ل �لت�سوي���ر 

�لفوتوغر�يف و�ل�سينمائي و�لتلفزيوين 

مبع���د�ت تكنولوجي���ة هام���ة م���ا ر�أيك 

فيها وهل جتدها تي����رش �لعمل �أم �أنها 

تنفي كل �ملهارة �ل�سخ�سية؟

• ل�سك يف اأن هذا التطور على الكامريا 
خــــــرى �ساعد يف احل�سول على  واملعدات الأ

نتائج �رسيعة كانت تتطلب وقتاً طوياًل وتكلفة 

عالية.

اأ�سبح حالياً بكب�سة زر ميكن م�ساهدة ما 

متَّ ت�سويره واإلغاوؤه واإعادة ت�سويره.

هــــــذا تطــــــور رائع وهــــــذه كلهــــــا و�سائل 

م�ساعــــــدة وموفرة للمــــــال والوقــــــت. ولكن 

تبقى العــــــني املبدعة واملوهبة هي التي وراء 

مكانيات  الكامــــــريا وهي اخلالقة. هــــــذه الإ

�ساعدت لكنها لن تلغي الفنان املبدع.

�لقد�م���ى  بزمالئ���ك  ر�أي���ك  م���ا   -

كاملرحوم حممد �لرو��س؟

• كل م�ســــــور يف وقته وزمانه كان مبدعاً 
بداع وذلك  أنه يعمل يف جمال الفن والإ طاملا ا

مكانيــــــات التي كانت بــــــني يديه  ح�ســــــب الإ

واملوهبة التــــــي كان يتمتع بهــــــا. فالبدايات 

كانــــــت �سعبة ومعقدة و�ساقة. كانت الكامريا 

فــــــالم �رسيعــــــة العطــــــب وذات  ب�سيطــــــة والأ

ح�سا�سيــــــة �سعيفة. ومل�ساهدة ما متَّ ت�سويره 

أيام. ومل يكن بيد امل�سور اخليارات  يحتاج اإىل ا

�ساءة. كان التعامل مع  الكافية من معدات الإ

بي�ــــــس يتطلب ح�سا�سية  �سود والأ فالم الأ الأ

عطاء العمق يف اللقطة ومع  وخــــــربة عالية لإ

ذلك كانــــــت هناك اأفالم رائعــــــة وم�سورون 

مبدعــــــون، ومع ظهور الفيلــــــم امللون وتطور 

الكامريا والعد�ســــــات اأ�سبح لل�سورة جاذبية 

خا�سة وللم�ســــــور خيارات متعددة ميكن اأن 

ي�ستفيد منها حيــــــث اأ�سبحت اللقطة اأقرب 

اإىل الطبيعة.

كل التقدير والحرتام لزمالئنا الراحلني 

الذين �سبقونا يف هــــــذا املجال اأمثال حممد 

الرّوا�س واأحمد عرفان ويو�سف فهده وزهري 

عجاب  ال�ســــــوا وغريهــــــم، وكل التقديــــــر والإ

ن يف جمال ال�سينما  للزمالء الذين يعملون الآ

والتلفزيون على عطائهم واإبداعاتهم.

- ه���ل ت�سجع �لنا�سئ���ة على خو�س 

ميد�ن �لت�سوير �سو�ء كان �سينمائيًا �أو 

تلفزيونيًا �أو فوتوغر�فيًا؟

أ�سجع  • كتبت نعــــــم لقد �سجعت ومازلت ا
من هو موهوب ومن له عني ثاقبة ويحب هذا 

أ�سجع من ي�ستطيع اأن ي�ستوعب ويطوع  الفن، ا

هذه التكنولوجيا وينتج لوحات فوتوغرافية 

أو تلفزيونيــــــة معرّبة  أو لقطــــــات �سينمائيــــــة ا ا

وموحية.

أ  ن يف ع�رس يجب اأن نتابع ونقرا نحن الآ

وجنرب كثرياً وكثرياً.

أ�سجــــــع من ياأتي اإىل هــــــذا الخت�سا�س  ا

أو املهنة. بدافع احلب ولي�س بدافع العمل ا
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لياذة الكنعانية:  الإ

قّدم������ت فرقة اإنان������ا للرق�س امل�رسحي مبنا�سبة اختت������ام فعاليات القد�س 

عا�سم������ة للثقافة العربية عر�ساً فني������اً راق�ساً ت�سمن ثماني������ة ع�رس م�سهداً 

راق�س������اً عربت عن تاري������خ فل�سطني بطريقة رمزي������ة م�سهدية، حيث ج�سدت 

بداية العر�س ح�سارة اأر�س كنعان منذ ن�سوئها مروراً مبرحلة التكوين وبزوغ 

ر�س العربية. فجر احلياة على تلك الأ

❁

ò
اأديب وباحث يف الرتاث العربي )�سورية(
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 ويربز هذا العمل الفني فظاعة اجلرائم 

التي ارتكبها يو�شع بن نون يف مدينة اأريحا، 

أف������ول �شم�������س احل�شارة يف تل������ك احلقبة  وا

م������ن تاري������خ كنع������ان، وي�شلط ال�ش������وء على 

حقبة احلاك������م الروماين هريودو�س وحتالف 

الفري�شيني مع الرومان الغزاة اجلدد ثم ياأتي 

امل�شهد اخلام�س برتاتيل تب�رش بوالدة ال�شيد 

امل�شي������ح وج�شد امل�شهد ال�شاد�������س الد�شي�شة 

التي حاكها حرا�س الهيكل مع الرومان �شد 

ال�شي������د امل�شيح وذلك عرب حوار بني الرق�س 

واملو�شيقى تنبثق من������ه رق�شة �شالومي اأمام 

هريودو�س. 

لياذة الكنعانية فرتة االنتقال  وتعر�س االإ

�شالمي لفل�شطني عرب  اإىل مرحلة الفت������ح االإ

لوحة تتمازج فيها الرايات مع �شهيل اخليول 

أ العهدة العمري������ة على �شكان  و�شوت يق������را

»اإيليا« ثم تتداخل املو�شيقى مع اأحلان كن�شية 

ديان على  داللة على التعاي�س ال�شلمي بني االأ

اأر�س فل�شطني لينقل امل�شهد الثامن االزدهار 

احل�ش������اري يف اأر�س فل�شط������ني معلناً نهاية 

يوبي  احلكم ال�شليبي على يد �شالح الدين االأ

وحترير القد�س وتنتقل اأحداث العر�س اإىل 

نكليزي لفل�شطني ودخول  فرتة االنت������داب االإ

اجل������رال اللينبي ومع������ه احلاخامات داللة 

على وعد بلفور. 

وت�شمن������ت هذه امل�رشحي������ة عدة لوحات 

أدبية  وم�ساهــــــد ذات اإيقاعــــــات واإيحــــــاءات ا

أيها  وفلكلورية وتراثية مــــــن بينها: ق�سيدة »ا

املــــــارون بــــــني الكلمــــــات العابــــــرة« لل�ساعر 

الفل�سطيني الراحل حممود دروي�س ب�سوته، 

واأخرى احتــــــوت على مقاطع مــــــن ق�سيدة 

»خديجــــــة ل تفتحي البــــــاب«، ولوحة »حلم 

الزفاف« ولوحة »عر�س ال�سهيد« كما تناولت 

لياذة الكنعانية يف لوحــــــة »جدار الرباق«  الإ

ما تعــــــاين منه القد�س مــــــن تهويد و�رسقات 

تاريخية وتغيري ملعامل املدينة وهويتها العربية، 

وانتهــــــى العر�ــــــس مبجموعة مــــــن اللوحات 

الرتاثية الفل�سطينية التي قدمت على خلفية 

غاين الفلكلورية والرتاثية.  من الأ

�ســــــارة اإىل اأن وزارة الثقافــــــة  تــــــدر الإ

عرب فعالياتهــــــا املركزية ون�ساطات مراكزها 

الثقافية يف املناطــــــق واملحافظات ال�سورية 

كافــــــة �ساركت القد�س واحتفلت معها بكونها 

عا�سمة للثقافة العربية لعام 2009 بالعديد 

من الربامــــــج الثقافيــــــة والفعاليات الفكرية 

دبية، واملهرجانات ال�سعرية وال�سينمائية  والأ

والعرو�س امل�رسحيــــــة والفلكلورية، ومعار�س 

الكتب والنحت والفنون الت�سكيلية، والندوات 

أبرزها: القد�ــــــس يف العهد  التاريخيــــــة مــــــن ا

العثمــــــاين، مهرجــــــان ال�سعــــــر الفل�سطيني، 

القد�ــــــس يف عيون ال�سينمــــــا، موؤمتر الرواية 

الفل�سطينيــــــة، معر�س القد�ــــــس يف عيونهم، 
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أيــــــام مقد�سية، و�سواها  القد�س يف التاريخ، ا

)1(
خرى.  من الن�ساطات الأ

رحيل فاخر عاقل: 

بداع  بعــــــد حيــــــاة حافلــــــة بالعطــــــاء والإ

الفكــــــري والرتبوي، ق�سى جلها يف التدري�س 

والتاأليف والبحث العلمي، رحل املفكر وعامل 

النف�س فاخر عاقل عن عمر يناهز الت�سعني 

جيــــــال اإرثاً تربوياً يزيد على  عاما، تاركاً لالأ

ثالثني كتاباً.

وعاقــــــل مــــــن مواليــــــد عــــــام 1918 يف 

كفرتخارمي در�س الطب يف اجلامعة ال�سورية 

مريكية  ثــــــم تابــــــع درا�ستــــــه يف اجلامعــــــة الأ

يف بــــــريوت حيث ح�سل علــــــى البكالوريو�س 

واملاج�ستــــــري يف علم النف�س والرتبية كما نال 

دكتوراه اخت�سا�سية يف علم النف�س الرتبوي 

من جامعة لندن.

و�ساط الفكرية والثقافية عن  وعربت الأ

حزنها خل�سارة ال�ساحــــــة الفكرية والثقافية 

أبرز اأعالمها املبدعني، ونوهت مبكانة  اأحد ا

أبرز علماء  الفقيــــــد الراحل الذي يعد مــــــن ا

�سوريــــــة والوطن العربي الذين �ساهموا بنقل 

ن�سانيــــــة واحل�ساريــــــة لوطنهم  الر�سالــــــة الإ

م وكان لــــــه اإ�سهاماته وب�سماته من خالل  الأ

م�سريته التعليمية والبحثية يف ت�سكيل الوعي 

مة واحلفاظ على تراثها، وراأت  أبناء الأ لدى ا

فيه �سريته واإخال�ســــــه اأنوذجاً لرجل العلم 

الذي اأم�ســــــى حياته وهو ينهــــــل من ينابيع 

جيال املتعاقبة حيث  املعرفة وين�رسها بني الأ

اأعطــــــى الثقافة تعريفا جامعا مانعا و�ستظل 

جيال تنهل من علومه ومعارفه.  هذه الأ

أ�ستاذاً يف ق�سم علم النف�س  عمل الراحل ا

يف جامعــــــة دم�سق، ورئي�ساً لــــــه قبل تقاعده 

عام 1983، وكتب ما يربو على ثالثني موؤلفاً 

والفرن�سية،  نكليزيــــــة  والإ العربيــــــة  باللغات 

ومئــــــات املقــــــالت، و�ســــــارك بالعديــــــد من 

أهــــــم موؤلفاته:  النــــــدوات واملوؤمترات، ومن ا

علم النف�س وتطبيقه على الرتبية واملفردات 

�سا�سية للقراءة ودرا�سات يف الرتبية وعلم  الأ

النف�ــــــس ونظريــــــات حديثــــــة يف التعلم وعلم 

النف�ــــــس.. درا�سة التكيف الب�ــــــرسي والتعلم 

ونظرياتــــــه ومدار�ــــــس علم النف�ــــــس ومعجم 

علــــــم النف�س وعلم النف�ــــــس الرتبوي والرتبية 

أ�س�س البحث العلمي يف  قدميها وحديثهــــــا وا

العلــــــوم ال�سلوكية ومعجم العلــــــوم النف�سية، 

الــــــذي �سمنــــــه قرابــــــة 8000 م�سطلح من 

م�سطلحات علم النف�ــــــس م�رسوحة باللغتني 

نكليزيــــــة، وح�سل الراحل على  العربيــــــة والإ

و�ســــــام ال�ستحقــــــاق ال�ســــــوري مــــــن الدرجة 

املمتازة عام 2002 تقديراً ملكانته وعطاءاته 

)2(
يف جمايل الفكر والثقافة. 

جو�ئز �سالم �لقد�س �لدولية: 

اأعلنــــــت موؤ�س�ســــــة جوائز �ســــــالم القد�س 
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أ�سمــــــاء الفائزين يف  الدوليــــــة يف بريوت عن ا

وىل التي ت�سمنــــــت جمموعة من  دورتهــــــا الأ

عالم  بداع والإ �سماء الالمعة يف جمالت الإ الأ

جمــــــاع منح جائزة  والن�ســــــال، حيث مت بالإ

احلرية وال�سالم لنيافــــــة مطران القد�س يف 

داب  املنفى هيالريــــــون كابوت�سي، وجائزة الآ

لل�ساعــــــر املقد�سي جنوان دروي�ــــــس وجائزة 

الفنــــــون للمخرج الكنــــــدي بيار فــــــالرادو، 

عالمي غ�سان بن  بداع املهني لالإ وجائــــــزة الإ

عالمية مرمي  عالم لالإ جدو، وجائزة قانا لالإ

الب�سام ف�سل اهلل.

وبح�سب بيــــــان املوؤ�س�سة فاإن الهدف من 

اجلوائز اخلم�ــــــس هو تكرمي رموز فاعلة يف 

�سبيــــــل حريــــــة ال�سعب الفل�سطينــــــي وهو رد 

جــــــل الق�سية  جميل �سغري ملــــــن ي�سحون لأ

الفل�سطينية، من منطلق تالزم فعلهم الفني 

ن�ساين بحقوق  دبي واملهني مع اللتزام الإ والأ

أو اأي �سعب مظلوم اآخر،  ال�سعب الفل�سطيني ا

من هذا املنطلــــــق راأت املوؤ�س�سة اأن املكّرمني 

ن كل منهم �سكل عالمة  ي�ستحقون جوائزها لأ

من عالمات الن�سال يف �سبيل حقوق ال�سعب 

عالمي  الفل�سطينــــــي ويف �سبيل القد�س، فالإ

منهم ا�ستخــــــدم مهنته خري ا�ستخدام لتقدمي 

ال�سورة احلقيقية ملعاناة ال�سعب الفل�سطيني 

ومل يرتاجع اأي منهم ل حتت التهديد ول عرب 

غراءات عما قام ويقوم به من اأجل القد�س  الإ

أجــــــل فل�سطني، وال�ساعر منهم مل يكتب  ومن ا

جل  ال�سعر من مكان بعيد بل من القد�س ولأ

أر�ــــــس الواقع ما  القد�س وقــــــد مار�س على ا

زعمه من م�ساهــــــد �سعرية ن�سالية وما كتبه 

عالم املرئي واملكتوب. وقاله يف الإ

ويذكر اأن جوائــــــز �سالم القد�س الدولية 

ول مرة يف موؤمتر �سحفي  أعلــــــن عنها لأ قد ا

جــــــرى يف نقابــــــة ال�سحافــــــة اللبنانية عام 

2008، وقد جاءت فكرة اإن�ساء جوائز تمع 

ن�سان  بني قيم املقاومــــــة واحلرية وحقوق الإ

�رسائيلي  تعود اإىل عام 2006 بعد العدوان الإ

على لبنان، وقد جرى اإطالق موؤ�س�سة »جوائز 

�ســــــالم القد�ــــــس الدولية« يف كنــــــدا مببادرة 

من موؤ�س�سة زاني�س غــــــروب للن�رس الوثائقي 

الكندية، وان�سمت اإىل جمل�س اأمناء اجلوائز 

اخلم�س جمموعة من املوؤ�س�سات العربية من 

بينها: اجلمعيــــــة الفل�سطينية ال�سورية حلق 

العودة، و»احتاد الكتــــــاب اللبنانيني، ونقابة 

املحامــــــني اللبنانيني، وموؤ�س�سة عبد احلميد 

د�ستــــــي من الكويت، اإ�سافــــــة اإىل �سخ�سيات 

ثقافيــــــة واإعالمية عربيــــــة وعاملية، واإ�سافة 

همية جوائز �سالم القد�س الدولية املكّر�سة  لأ

لق�سيــــــة القد�ــــــس املحتلة وهويتهــــــا العربية 

والبعــــــد العاملي للن�سال من اأجلها ومن اأجل 

الق�سيــــــة الفل�سطينية، فــــــاإن قيمة اجلوائز 

تكمن اأي�ساً يف ا�ستقالليتها والتزامها مبعايري 
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اإبداعية واأخالقية مرتبطة بفكرتي احلرية 

واملقاومــــــة، وعدم النف�سال بــــــني اجلدارة 

)3(
بداعية والن�سالية ملن متنح لهم.  الإ

�لتدريبية  بر�جمها  تو�سع  ك��ت��اب: 

لت�سمل �سمال �أفريقيا: 

اأعلنت �رسكة كتاب امل�رسوع امل�سرتك بني 

هيئــــــة )اأبوظبي( للثقافــــــة والرتاث ومعر�س 

فرانكفــــــورت للكتــــــاب، و�سمــــــن التزامهــــــا 

بالرتقاء بقطاع الن�رس يف العامل العربي، عن 

عقدها ل�سل�سلة م�ساورات مع �رسكائها بهدف 

تو�سيــــــع براجمها التدريبية املوجهة للنا�رسين 

بالعامل العربي لت�سمل منطقة �سمال اأفريقيا 

طار �سيتم  خالل العام احلــــــايل، ويف هذا الإ

تنظيم الربامج التدريبية التي �ست�ستهدف كل 

من منطقة �سمال اأفريقيا واإمارة )اأبوظبي( 

بال�رساكة ما بني �رسكة »كتاب« وكل من املركز 

ملاين »جوته« ومعر�س فرانكفورت  الثقايف الأ

ملاين.  للكتاب واأكادميية تارة الكتاب الأ

ويف �سيــــــاق حر�س �رسكــــــة »كتاب« على 

التواجــــــد وامل�ساركــــــة يف معار�ــــــس الكتاب 

الدوليــــــة، كونهــــــا اجلهــــــة املنظمــــــة ملعر�س 

)اأبوظبي( الدويل للكتاب، توا�سل »كتاب« من 

خالل برناجمها التدريبي املوجه للنا�رسين يف 

العامل العربي والذي حقق عند اإطالقه العام 

املا�سي جناحاً كبرياً، تقدمي جمموعة متمّيزة 

من اخلــــــربات العاملية يف قطاع الن�رس، حيث 

ي�ســــــكل هذا الربنامج من�ســــــة مميزة لتبادل 

املعرفــــــة واخلربات واأف�ســــــل املمار�سات مبا 

ي�سهم يف الرتقاء بقطاع الن�رس العربي.

وقال جمعة القبي�ســــــي مدير دار الكتب 

الوطنية يف هيئة )اأبوظبي( للثقافة والرتاث: 

نحن نهدف من خــــــالل دعمنا لقطاع الن�رس 

يف العــــــامل العربي للو�ســــــول اإىل اأعداد كبرية 

ومتنوعــــــة مــــــن النا�رسين �سعياً منــــــا لتو�سيع 

براجمنا التدريبية التي مت تطويرها يف اإمارة 

اإقليمياً  أبوظبــــــي( مركزاً  )اأبوظبي( لتكون )ا

رائداً لقطاع الن�رس و�سناعة الكتاب«.

واأو�سحت مونيــــــكا كراو�س، املدير العام 

ل�رسكــــــة كتاب، اأن الربنامــــــج التدريبي الذي 

عقــــــد العام املا�سي قد حقق جناحا ملمو�سا 

وتلقــــــى تاوباً كبرياً من قبــــــل النا�رسين يف 

أتــــــي تو�سيعنا للربنامج  املنطقــــــة، وقالت: »يا

التدريبي لتلبية الطلبات املتزايدة للم�ساركة 

وا�ستهداف عدد اأكرب من امل�ساركني، ول�سيما 

يف �سمــــــال اأفريقيا، واأ�سافــــــت قائلة: »نحن 

على ثقة باأن هذه اخلطوة �ست�سهم يف تعزيز 

وتطوير قدرات وكفاءات النا�رسين يف منطقة 

أدائهم املهني  �سمال اأفريقيا، مبا يح�سن من ا

ويزيد مــــــن قدراتهم التناف�سية، مبا يتما�سى 

مع اأهدافنا يف تطوير قطاع الن�رس العربي«، 

ويف هذا ال�سياق، ي�سار اأن معر�س )اأبوظبي( 

الدويل للكتاب قدم جمالت وا�سعة للنا�رسين 
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يف املنطقة للم�ساركة بالربنامج املهني الذي 

يتيح لهــــــم تبادل املعرفة فيمــــــا بينهم ولقاء 

خرباء عامليــــــني يف قطاع الن�ــــــرس خا�سة يف 

طفال. املجالت املت�سلة بالتعليم والأ

للثقافــــــة  أبوظبــــــي(  )ا اأن هيئــــــة  يذكــــــر 

والــــــرتاث و�رسكة »كتاب« قدمتا منح تدريبية 

ملجموعة مــــــن النا�رسين العــــــرب، حيث بلغ 

اإجمــــــايل امل�ستفيدين من هــــــذا الربنامج يف 

أ�سبوع  دوراته ال�سابقة والتي تقام على مدى ا

24 نا�ــــــرساً من 11 دولــــــة يف منطقة ال�رسق 

و�سط. ويهدف التو�سع املخطط للربنامج  الأ

أكــــــرب من  أعــــــداد ا اإىل ا�ستقطــــــاب م�ساركــــــة ا

النا�رسين يف العامل العربي مبا ي�سمل منطقة 

)4(
�سمال اأفريقيا. 

بجائزة  ي��ف��وز�ن  وم�����رشي  مغربي 

�ل�سيخ ز�يد للكتاب: 

اأعلنت موؤ�س�سة جائزة ال�سيخ زايد للكتاب 

عن منــــــح جائزة املوؤلــــــف ال�ســــــاب للباحث 

املغربي حممد املالخ عــــــن كتابه /الزمن يف 

اللغة العربية.. بنياته الرتكيبية والدللية/. 

ومنــــــح جائزة التنمية وبنــــــاء الدولة للباحث 

امل�رسي عمار علي ح�سن عن كتابه/ التن�سئة 

ال�سيا�سية للطرق ال�سوفية يف م�رس/، وذلك 

مــــــن بني ت�سعة فــــــروع متنحهــــــا يف جمالت 

داب، واأدب الطفــــــل والرتجمــــــة والفنون  الآ

والن�ــــــرس والتوزيع واأف�ســــــل تقنية يف املجال 

الثقايف.

مني العام جلائزة  وقال را�سد العرميي الأ

ال�سيخ زايد للكتــــــاب: اإن اللجنة ال�ست�سارية 

للجائزة �سجلت متيــــــز كتاب املالخ بتما�سك 

منهجــــــه العلمي يف معاجلــــــة ق�سية ل�سانية 

مهمــــــة بطريقة اأكادمييــــــة ر�سينة تمع بني 

دقــــــة املفاهيم وو�ســــــوح الغر�ــــــس يف �سقيه 

مر الذي يجعل الكتاب  النظري والتطبيقي الأ

مرجعاً نوعياً يف جماله بلغة �سل�سة مقت�سدة 

ت�ستوعب الدرا�سات العربية وغري العربية يف 

مزج حمكم ودقيــــــق، واأ�ساف اإن اللجنة راأت 

اأن كتاب التن�سئة ال�سيا�سية للطرق ال�سوفية 

يف م�ــــــرس، متيز يف معاجلة ق�سية ال�سوفية 

مب�رس مبنهج »علمي وبحثي مهم.. فالكتاب 

متميز يف املنهج البحثي والتحليلي والدليل 

وهو يقدم اإثباتــــــاً لال�ستنتاجات التي تو�سل 

اإليها بدرا�سة حالتــــــني لطريقتني �سوفيتني 

بارزتني ت�سيفان الكثري اإىل معرفتنا بالطرق 

ال�سوفية ومناهج البحث فيها. يقدم الكتاب 

اإ�سافة مهمــــــة و�رسورية اإىل واقــــــع الثقافة 

العربيــــــة عرب تقــــــدمي هذا العمــــــل خريطة 

�سالمية. معرفية للحركات الإ

وي�سجــــــل ح�سن موؤلف الكتــــــاب »عالقة 

وطيــــــدة« بــــــني ال�سيا�ســــــة والت�سوف احلايل 

ب�سكلــــــه املوؤ�س�ســــــي يف م�ــــــرس ف�ســــــاًل عــــــن 
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ا�ستخدام ال�سلطة للت�سوف كاأداة يف مواجهة 

�سالم  التدين احلركي املتمثل يف جماعات الإ

ال�سيا�سي م�سيفــــــاً اإن الظاهرتني ال�سيا�سية 

والدينيــــــة ت�ســــــرتكان يف �سمــــــات كالغمو�س 

واحلركية والتنظيم واأن العالقة بني الطرفني 

اإما اأن تكون تفاهما لدرجة احتواء اأحدهما 

خر واإما اأن تكون عالقة �رساع واختالف  لالآ

بني اجلانبني.

واملالخ الفائز بجائــــــزة »املوؤلف ال�ساب« 

داب  حا�ســــــل علــــــى املاج�ستري من كليــــــة الآ

ن�سانية مبكنا�س ودبلوم الدرا�سات  والعلوم الإ

املعمقــــــة يف الل�سانيات العربيــــــة من جامعة 

حممد اخلام�س بالرباط وتعنى درا�ساته بعلم 

الل�سانيات يف اللغة العربية.

اأما ح�سن الفائــــــز بجائزة »التنمية وبناء 

الدولة« فتخرج يف كليــــــة القت�ساد والعلوم 

ال�سيا�سية بجامعة القاهــــــرة 1989 وح�سل 

علــــــى الدكتوراه عــــــام 2001 و�ســــــدرت له 

جمموعــــــات ق�س�سية وروايــــــات اإ�سافة اإىل 

كتــــــب بحثيــــــة منهــــــا: التكافــــــوؤ القت�سادي 

واملجتمع،  وال�سلطة  والن�س  والدميقراطية، 

القيم ال�سيا�سية يف الرواية العربية، وغريها 

)5(
خرى.  من املوؤلفات الأ

�سكندرية ت�ست�سيف معر�س  مكتبة �الإ

»�أجندة �0�0« �لفني: 

�سكندرية،  اأقام مركز الفنــــــون مبكتبة الإ

معر�ساً فنياً بعنــــــوان: اأجندة 2010، �سارك 

آ�سيا  فيه 200 فنــــــان ميثلون 15 دولــــــة من ا

واأفريقيا واأوروبة واأمريكا، ج�سد امل�ساركون 

فيه فنون الت�سوير والنحت واخلزف، لفنانني 

ينتمــــــون اإىل اأقطار �ستى ويقدمون التنوع يف 

�ساليب والتقنيات. التعبري والأ

و�ــــــرسح مدير مركز الفنون �رسيف حميي 

ن�سطة  الديــــــن، بــــــاأن املركز ي�سعى لدعــــــم الأ

ألــــــوان من الفنون،  بداعيــــــة امل�سرتكة بني ا الإ

أتــــــي متزامناً مع  م�ســــــرياً اإىل اأن املعر�ــــــس يا

بداعــــــي ال�سابع للفرق  فعاليات امللتقــــــى الإ

امل�رسحية امل�ستقلة، م�سرياً اإىل اأن هذه الدورة 

من معر�ــــــس اأجندة احتفــــــت بالفنان اأحمد 

أثــــــرى عامل الفن والثقافة  فوؤاد �سليم، الذي ا

طوال م�سواره احلافل وفقدته احلركة الفنية 

هذا العام وياأتي هذا التكرمي تقديراً لدوره 

احليوي.

يذكر اأن امللتقى الثالث: »اأجندة 2010« 

�سم خمتلف جمالت الفن من ت�سوير، ور�سم، 

وحفر، ونحت، وخزف لي�سبح اأهم امللتقيات 

املحليــــــة والدولية التي يتبناها مركز الفنون 

�سكندرية، وقــــــد �سارك فيه 199  مبكتبــــــة الإ

فناناًَ مــــــن خمتلف دول العــــــامل ومنها م�رس، 

وال�سويــــــد، وفرن�ســــــا، و�سوي�ــــــرسا، واإيطاليا، 

وت�سيلــــــي، ورومانيــــــا، والنم�ســــــا، واليابــــــان، 

مارات،  والإ والكويــــــت،  وال�سودان، وقرب�س، 
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واململكــــــة العربيــــــة ال�سعوديــــــة، والوليــــــات 

)6(
مريكية. املتحدة الأ

�فتتاح معر�س جائزة جميل للفن 

�سالمي:  �الإ

عالم ال�سعودي  افتتح وزير الثقافــــــة والإ

الدكتــــــور عبد العزيز بن حميي الدين خوجة 

�سالمي، وذلك  معر�س جائزة جميل للفن الإ

باملتحف الوطني مبدينة الريا�س. 

عمال التي احتواها  أ�ساد خوجة بالأ وقد ا

املعر�س، مثمناً اجلهود التي بذلها القائمون 

على اأمره، موؤكداً اأن املعر�س ي�سهم يف تعزيز 

�سالمي.  الوعي املجتمعي باأهمية الرتاث الإ

مثنيــــــاً يف الوقــــــت نف�سه علــــــى برامج عبد 

اللطيف جميل خلدمة املجتمع. 

عمال  وىل ملعر�س الأ أتــــــي املحطــــــة الأ وتا

�سالمي  الفائــــــزة بجائــــــزة جميــــــل للفــــــن الإ

يف مدينــــــة الريا�س برعايــــــة وزارة الثقافة 

عالم بالتعاون مــــــع برامج عبد اللطيف  والإ

جميل، ويقــــــوم على تنظيمه متحف فكتوريا 

والــــــربت يف لنــــــدن. و�ست�ستمــــــر فعالياته يف 

العديد مــــــن مــــــدن وعوا�سم العــــــامل، حيث 

�سينتقــــــل يف جولة اإىل عــــــدٍد من دول ال�رسق 

و�سط و�سمال اأفريقيا ت�سمل لبنان و�سورية  الأ

وتركيا واملغرب. 

أعلــــــن عنها عام  وتهــــــدف اجلائزة التي ا

2009م، ومتَّ تاأ�سي�سهــــــا يف متحــــــف فكتوريا 

والــــــربت ال�سهري بلنــــــدن اإىل تعزيــــــز الوعي 

بالتفاعل بني املمار�ســــــات املعا�رسة والرتاث 

�سهام  �سالمي الذي يتميز برتاثه، والإ الفني الإ

�سالمية، ويتم  يف اإثراء احلوار عن الثقافة الإ

منحها كل عامني، وتتــــــم امل�ساركة فيها عرب 

الرت�سيــــــح واملناف�سة علــــــى اجلائزة املفتوحة 

للفنانني وامل�سممني مــــــن اأنحاء العامل كافة، 

وقد مت تقدمي اأكر من 100 تر�سيح للمناف�سة 

وىل يف العــــــام 2009، من  على اجلائــــــزة الأ

خمتلف دول العامل. 

وقــــــد متَّ اختيار ت�سعة فنانني وم�سممني 

للتناف�س على جائزة جميل للعام 2009، ويف 

ال�سابع من يوليــــــو املا�سي وقع اختيار جلنة 

يرانية  التحكيم على الفنانة افروز اأميغي الإ

املولد املقيمة بنيويورك كفائزة باجلائزة عن 

عملها )1001 �سفحة(، وقام متحف فيكتوريا 

عمال الفنانني  واألربت بتنظيم هذا املعر�س لأ

الت�سعة الذين بلغــــــوا النهائيات تخليداً لهذه 

اجلائزة، حيث تعتــــــرب جائزة جميل اجلائزة 

العامليــــــة التي تقــــــدم للفنانــــــني وامل�سممني 

املعا�رسيــــــن الذين ي�ستلهمــــــون اأعمالهم من 

�سالمية التقليدية.  احلرف والت�ساميم الإ

عمال الفائزة بجائزة  ويحتوي معر�س الأ

�سالمي علــــــى اأعمال ت�سعة  جميل للفــــــن الإ

فنانني بلغوا النهائيات هــــــم: حمراء عبا�س 

عــــــن اأعمالها: رجاًء ل تتقــــــدم، �سياع ق�سة 
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رائعة، حرب على الورق، وقد ح�سلت حمراء 

عبا�س علــــــى جائزة جلنة التحكيم يف بينايل 

ال�سارقــــــة التا�ســــــع: احتياطــــــات للم�ستقبل، 

ور�سا عابديني: عن عمليها: اأحالم الرتاب، 

واجل�ســــــد، و�سيفــــــان بياكــــــي عــــــن عمليه: 

�سليمانيــــــة، و�سجــــــل املهرجانــــــات، وح�سني 

حجاج عن عملــــــه: ال�سالون، وخ�رسو ح�سن 

زادة عن عمليه: يا علي مدد، وعلى الكنفا، 

و�سوزان حيفونا عن عمله: )انا(، و�سحر �ساه 

عن عملهــــــا: ت�سل�سل اجلهــــــاد، وكامل زكريا 

عن عمليه: عالمات، و�سفحات من خطوط 

فا�سلة. 

هذا وكان ال�سيد تيم �ستانلي اأمني جائزة 

�سالمي قد اأو�ســــــح اأن اأهم  جميل للفــــــن الإ

عمال  معيــــــار ا�ستندت عليه عملية اختيار الأ

الفنيــــــة الفائــــــزة باجلائــــــزة هــــــي اأن حتمل 

�سالمي �سواء من خالل  القيمة واملفهــــــوم الإ

دوات الفنية  أو ال�سكل اإ�سافة اإىل الأ املعنــــــى ا

امل�ستخدمــــــة كت�سكيالت احلــــــروف املرتبطة 

�سالمي وطرحها باأ�سلوب معا�رس  باملفهوم الإ

وتقنيــــــات ترتبــــــط بالفنــــــون واحل�ســــــارات 

�سالميــــــة، موؤكداً اأن جلنة حتكيم اجلائزة  الإ

�سالمية  تكونت من متخ�س�سني يف الفنون الإ

مانة يف  وقد حتّرت هذه اللجنــــــة الدقة والأ

اختيار القطع الفنية العالية القيمة واملحققة 

هداف اجلائزة، مو�سحاً اأن هدف اجلائزة  لأ

�سالم ولل�سعوب  هو تغيري النظرة الغربية لالإ

�سالمية من خالل ما تبثه الفنون من قيم  الإ

 )7(
اأخالقية وتهذيبية وجمالية عالية«. 

�سناء �ل�سعالن �إىل �لبولندية: 

دزرت  »غولــــــدن  موؤ�س�ســــــة  اختــــــارت 

ديبة  دبية العريقة الأ فوندي�سن« البولندية الأ

أديبة  أّول ا ردنية د. �سنــــــاء ال�سعالن لتكون ا الأ

بداعية  عربيــــــة ترتجم جميــــــع اأعمالهــــــا الإ

طفــــــال اإىل البولنديــــــة يف خطــــــوة رائدة  لالأ

دب العربي  بــــــالأ دب البولندي  لتعريــــــف الأ

ردين منه.  ل�سيما الأ

وي�سمــــــل م�ــــــرسوع الرتجمــــــة يف مرحلته 

وىل ترجمة كّل من الق�س�س التالية: العزِّ  الأ

ــــــالم: »�سلطــــــان العلماء وبائع  ابــــــن عبد ال�ّس

ندل�س«  امللوك« و»عّبا�س بن فرنا�س: حكيم الأ

و»زرياب: معلّم النا�س واملــــــروءة«، و»هارون 

الر�سيد: اخلليفة العابد املجاهد« و»اخلليل 

أبو العرو�س والنحو  بن اأحمــــــد الفراهيدي: ا

�سالم وحميي  العربــــــي« و»ابن تيمية: �سيخ الإ

مام املت�سّدق«  ــــــة«، و»الليث بن �سعد: الإ ال�ّسّن

وجميعهــــــا ق�س�ــــــس �سادرة �سمــــــن م�رسوع 

ردين القطــــــري »الذين اأ�ساءوا  طفــــــال الأ الأ

الــــــّدرب« ال�ســــــادر باللغة العربيــــــة بتمويل 

وطباعة ون�ــــــرس نادي اجل�ــــــرسة الجتماعي 

أّنها حا�سلة على عدد  والثقايف يف قطر، كما ا

طفال مثل:  من اجلوائــــــز العربية يف اأدب الأ
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جائــــــزة �رسحبيل بن ح�سنــــــة، وجائزة اأجنال 

طفال، وجائزة دار  دب الأ هّزاع اآل نهيــــــان لأ

ناجي نعمان، وغريها.

وقــــــد قال ممثل موؤ�س�ســــــة غولدن دزرت 

بداعيــــــة  والإ الثقافيــــــة  براجمهــــــا  ومديــــــر 

د.هيثــــــم عبيــــــدات يف معر�ــــــس تعليقه على 

توقيــــــع اتفاقية ترجمة اأعمــــــال ال�سعالن مع 

ديبة  موؤ�س�سته: اإّنه فخور بهذه ال�رساكة مع الأ

أّن هــــــذه الق�س�س تقّدم  ال�سعــــــالن، ل�سيما ا

أدبا »غري ملوث«، ول »م�سوها« ول »م�سمما«  ا

للنا�سئة العرب وامل�سلمني، وذلك عرب ق�س�س 

�سالمي  منف�سلــــــة ل�سخ�سيات من التاريخ الإ

كان لهــــــا ف�سل حمل نربا�ــــــس العلم، واإ�ساءة 

ــــــى حقول املعرفة  ن�سانية يف �سّت الــــــّدرب لالإ

ــــــز؛ اإذ اإّن  بــــــداع والتمّي والعلــــــم والفنون والإ

ال�ّسل�سلة قد حر�ست على تقدمي �سخ�سيات 

خالــــــدة قّدمــــــت الكثــــــري واملميــــــز يف حقول 

ن�سانية، ولكّنها  املعرفــــــة والعلم والريــــــادة الإ

طفال،  مل تُكّر�ــــــس كما يجب يف ق�س�ــــــس لالأ

طفال يف  وبــــــات من الواجــــــب اأن تُقــــــّدم لالأ

طفــــــال ومفاهيمهم  ق�س�ــــــس تراعي ذوق الأ

واإدراكاتهــــــم، ومتّدهم مبا يحتاجون اإليه من 

معلومات دقيقة متكئة علــــــى اأمهات الكتب 

وم�سادرهــــــا، فهــــــذه املجموعــــــة الق�س�سية 

تعمل على احلفاظ علــــــى ذاكرتنا القومية، 

اإذ اإّنهــــــا ت�ستعر�س ق�س�س حياة علماء قلّما 

يتناولهم البحث، ويجهلهم الكثري من اأطفالنا 

النا�سئة. 

كذلك تُعنــــــى ق�س�س ال�ّسل�سلــــــة بتعزيز 

يجابية، وحّتث عليها، مثل:  الكثري من القيم الإ

خال�س، ال�سجاعة،  ميان باهلل، ال�سرب، الإ الإ

رادة، العمــــــل ال�سادق، حّب  الت�سميــــــم والإ

هل، التعاون، املغامرة،  العلم، حّب الوطن والأ

الكت�ساف.. اإلخ، واأ�ساف اإّن هذه الق�س�س 

طفال  �ستكون اإطاللة للبولنديني على اأدب الأ

العربي الذي يتيح للبولنديني اأن يتعّرفوا على 

�سالمية  آة ال�سخ�سيات الإ احل�سارة عرب مرا

البارزة يف تاريخ ح�سارتنا.

ديبة ال�سعالن على  أكــــــدت الأ من جهتها ا

أّن اأعمالها  فخرها بهذه ال�رساكة، ل�سيمــــــا ا

أّول اأعمال اإبداعية اأردنية  طفال �ستكون ا لالأ

ترتجــــــم اإىل البولندية، مبديــــــة تفاوؤلها بهذه 

عمالها احلائزة علــــــى اأكر من  الرتجمــــــة لأ

)8(
طفال.  جائزة يف اأدب الأ

آل����ه����ة �حل���ب  �ك���ت�������س���اف مت����ث����ال �

�مل�رشية: 

اأعلنت وزارة الثقافــــــة امل�رسية اكت�ساف 

آلهــــــة احلب« عند  لهــــــة ايزي�س، »ا متثــــــال لالآ

�سكندرية  قدمــــــاء امل�رسيــــــني، يف مدينــــــة الإ

ال�ساحلية على البحر املتو�سط.

وقالــــــت الــــــوزارة يف بيان لهــــــا: اإن بعثة 

املعهد امللكــــــي البلجيكي عــــــرت على جزء 
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لــــــه »اإيزي�ــــــس« يف منطقة  علــــــوي لتمثال الإ

�سكندرية، كمــــــا متَّ العثور  �سموحة �ــــــرسق الإ

اأي�ساً على عدد من القطع الغرانيتية منقو�س 

أواٍن  عليها باللغة الهريوغليفية، واأجزاء من ا

مر  فخارية وعمالت برونزيــــــة وقالدات، الأ

الــــــذي يدل على وجود معبــــــد بطلمي قدمي 

بتلك املنطقة. 

�ساطري  آلهة احلــــــب يف الأ وايزي�ــــــس هي ا

امل�رسية القدمية، ويقع معبدها الرئي�سي يف 

أ�سوان جنوب م�رس،  و�سط النيل يف بحــــــرية ا

م املثالية والزوجة  ومتثــــــل ايزي�س �ســــــورة الأ

الوفيــــــة، وهي اأخت وزوجــــــة اأوزوري�س، واأم 

حور�س، انت�ــــــرست عبادتها يف م�رس و�سورية 

واليونــــــان وروما، ومن املعتقــــــدات امل�رسية 

اأن نهــــــر النيل يفي�س ب�سبــــــب دموعها التي 

أ�سطورة  بكتها على موت زوجها اأوزوري�س، وا

أ�سطورة فرعونية قدمية  اإيزي�ــــــس واأوزوري�س ا

ُكتبــــــت حوايل عام 4000 ق.م، وحتكي ق�سة 

امللك »الطيِّب« اأوزوري�س، الذي قتل على يد 

اأخيه ال�رسير »�ست« نتيجة للغرية وال�سغينة، 

واألقى ج�سده يف النيل، غري اأن زوجته ظلت 

تبحث حتى عــــــرت عليه يف اأحرا�س الدلتا، 

ثم ا�ستخدمت ال�سحر الــــــذي كانت متار�سه 

فاأ�سبحــــــت حاماًل، فاأجنبــــــت ابنها حور�س، 

بيه،  الذي اأ�سبح وريثاً لعر�س والده، وانتقم لأ

خر. أرباب العامل الآ الذي اأ�سبح ملكاً على ا

آخــــــر اأعلن زاهــــــي حوا�س  علــــــى �سعيد ا

ثار امل�رسية،  على لالآ مني العام للمجل�س الأ الأ

اأن اأعمــــــال ال�ستك�ساف التي تري يف جزء 

من طريق الكبا�ــــــس الذي ميتد م�سافة 2.7 

ق�رس  كيلومرت وكان ي�سل يوما بني معبدي الأ

آثار 65 من  أ�سفرت عــــــن اكت�ساف ا والكرنك ا

بني 1350 متثالً �سبيهــــــة بتمثال اأبي الهول 

أ�ــــــس كب�س كانــــــت ت�سطف علــــــى جانبي  برا

أيام حكــــــم الفرعون  الطريق بــــــني املعبدين ا

اأمنحتــــــب الثالــــــث قبل 3350 عامــــــا، لفتاً 

أنه متَّ الك�سف عــــــن العديد من التماثيل يف  ا

املنطقة التــــــي اأجريت فيها اأعمال التنقيب. 

أنه �سيتــــــم ا�ستك�ساف باقي الطريق  واأ�ساف ا

و�سولً اإىل معبد الكرنك واأن ذلك �سي�ستغرق 

)9(
�سنوات. 

مكافحة �لتطرف يف �ليون�سكو: 

ترى املديرة العامــــــة اجلديدة لليون�سكو 

اإرينــــــا بوكوفــــــا اأن مكافحــــــة التطرف على 

�سا�سية التي تخو�سها  أنواعه هــــــو املعركة الأ ا

منظمتهــــــا للحفاظ على ال�ســــــالم يف القرن 

احلادي والع�رسين، قائلــــــة: »اإن العامل يتبدل 

�سف ت�سارعاً يف  حتــــــت اأنظارنا، ون�سهــــــد لالأ

خر وعدم تقبله و�سعوداً لبع�س  عدم تفهم الآ

أنواع التطرف«، لفتة اإىل تفاقم اخلالفات  ا

والنزاعات يف العديد من مناطق العامل نابعة 

خر اثنيا ودينيا ولغويا.  عن عدم تقبل الآ
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وذكرت بوكوفا باأن منظمة الأمم املتحدة 

للرتبيــــــة والعلــــــوم والثقافة تاأ�س�ســــــت »لبناء 

أذهــــــان الب�رس«، م�ســــــرية اإىل اأن  ال�ســــــالم يف ا

�سا�سية هي العمل من اأجل التنوع  »مهمتها الأ

خر«، وقالــــــت اإنه ف�ساًل  الثقايف وتقبــــــل الآ

عــــــن الربامج التــــــي تطبقهــــــا منظمتها منذ 

براز  أو لإ �سنــــــوات يف العامل لتطويــــــر التعليم ا

الطابع العاملي للرتاث الثقايف لكل بلد، على 

اليون�سكو اأن »ت�ساعف جهودها« يف مكافحة 

أنواع التطرف.  جميع ا

واأو�سحــــــت بوكوفا اأن اإحــــــدى املبادرات 

املحورية ل�سنة التقــــــارب بني الثقافات التي 

عهدت الأمم املتحدة بتنظيمها اإىل اليون�سكو، 

تق�ســــــي بجمع عــــــدد مــــــن ال�سخ�سيات من 

أجــــــل رفع »ال�سوت  جميــــــع اأنحاء العامل من ا

أنواعه.  عاليا« �سد التطرف على ا

وقالــــــت بوكوفا، التي تولــــــت مهامها يف 

نهايــــــة 2009، اإنها وجهت ع�رسات الدعوات 

اإىل كتــــــاب ومثقفني وكذلك اإىل رجال ون�ساء 

خر،  اأعمــــــال ين�سطــــــون �سد عدم تقبــــــل الآ

أنهــــــا تلقت موافقــــــة 12 �سخ�سية  وك�سفت ا

بينهم النا�سطــــــة املوزمبيقية من اأجل حقوق 

ن�ســــــان والطفــــــل غرا�سا �سيمبــــــني ما�سيل  الإ

مانديال زوجة رئي�س جنوب اأفريقيا ال�سابق 

نل�سون مانديال، والرئي�سة ال�سابقة الفرن�سية 

وروبــــــي �سيمــــــون فيــــــل الناجية  للربملــــــان الأ

من مع�سكــــــر او�سفيتز، واملقــــــاول ال�سوداين 

دارة  أجــــــل ن�رس الإ مــــــو اإبراهيم النا�سط من ا

الر�سيدة يف اأفريقيا. 

وقالــــــت اإنها تعترب هذه املبــــــادرة مبثابة 

»منتــــــدى �سيوا�ســــــل العمــــــل عــــــرب ال�سنوات 

با�ستقطابه مثقفني حمرتمني، رجالً ون�ساء، 

�سخ�سيــــــات حمرتمــــــة من خمتلــــــف مناطق 

العــــــامل«، مو�سحــــــة اأن جمموعة اخلرباء هذه 

ول مــــــرة يف 18 �سباط/فرباير  �ستجتمــــــع لأ

يف مقر اليون�سكو بباري�س، مبنا�سبة العر�س 

الر�سمي ل�سنة تقارب الثقافات. 

وقالت بوكوفا »اإن اليون�سكو موجودة منذ 

اأكر من �ستني عاماً، لكن العامل يتغري ب�رسعة 

أننــــــا اإذا مل نتمكن من التكيف  كبرية اإىل حد ا

مع مطالب ال�ساعة فلن تعود منظمة تنا�سب 

)10(
زمانها«. 

�إب����د�ع����ات �إ���س��الم��ي��ة يف م��ع��ر���س 

بلندن: 

أقــــــام متحــــــف العلوم يف لنــــــدن معر�ساً  ا

أهــــــم الخرتاعات التــــــي متَّ اكت�سافها  �ســــــم ا

وتطويرهــــــا خالل القــــــرون املا�سية من قبل 

�سالمي ولي�س من قبل الغرب. العامل الإ

مزرك�س  أ�سطــــــرلب  ا املعر�ــــــس  واحتوى 

ا�ستخدمه امل�سلمون لتحديد النجوم ومواقع 

الكواكب واأوعية لتجــــــارب الكيمياء واأخرى 

رقام، و�ساعة �سممها  ل�رسح الريا�سيات والأ
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العــــــامل اجلزري من القهــــــوة وحتى ال�سيكات 

طباق، كــــــي ل يتنا�سى  والوجبــــــة ثالثيــــــة الأ

�سالمي يف  العامل م�ساهمة امل�سلمني والعامل الإ

احل�سارة احلديثة ب�سبب تخلف معظم دول 

امل�سلمني يف الوقت الراهن. 

ومثــــــال هناك ذكاء راعــــــي الغنم العربي 

الــــــذي اكت�سف القهــــــوة بعد التهــــــام خرافه 

لنباتها يف احلب�سة ومالحظة تاأثريها، وكيف 

انتقلــــــت القهوة اإىل اليمــــــن وبعدها اإىل مكة 

املكرمة يف القرن اخلام�س ع�رس وبعد قرنني 

و�سلت اإىل بريطانيا. 

أي�ســــــاً اأن ابن الهيثم  ويــــــربز يف املعر�س ا

غريق عن اأن  هو الذي �سحح مغالطــــــات الإ

أ�سعة ت�ساهد العامل من خاللها،  العني تر�سل ا

بتو�سيحــــــه اأن ال�سوء هو الــــــذي يدخل اإىل 

العني وتتولد الروؤية وذلك يف القرن العا�رس 

حني كان اأول من ابتدع الكامريا التي ا�ستقت 

من كلمة عربية مبعنــــــى الغرفة املظلمة اأي 

القمرة. 

وابن الهيثم هو الذي جعل علم الفيزياء 

علما تريبيا بف�سله عن الفل�سفة والتنظري. 

وقالــــــت �سحيفــــــة اجلارديــــــان عــــــن العرب 

رقام وبنــــــوا اأول جامعة  »اأعطونــــــا نظــــــام الأ

أ�سماء معظم النجوم التي نراها  وتركــــــوا لنا ا

يف الليل، ونظموا ا�ستخدام ال�سفر يف اجلرب 

وقدمــــــوا لنــــــا منظومة كبرية مــــــن العبارات 

مــــــن الزرافــــــة »جــــــرييف« حتــــــى ال�سيكات، 

غريق القدماء وال�سينيني  واأرخوا اأعمال الإ

مــــــع تطويــــــر خرباتهــــــم يف اجلراحــــــة واملاء 

)11(
والب�رسيات والزراعة «. 

جريوم �سالينغر يرحل يف �سمت: 

مريكي جــــــريوم ديفيد  تــــــويف املوؤلــــــف الأ

�سالينغر، الذي عا�س منعزلً عن العامل لفرتة 

طويلة من حياتــــــه، يف منزله ببلدة كورني�س 

مريكية عن عمر  يف وليــــــة ميو هامب�ساير الأ

ناهز 91عاماً.

ي�سار اإىل اأن �سالينغر الذي ولد ليلة راأ�س 

أ  ال�سنة يف العــــــام 1919 يف نيويورك، قد بدا

الكتابة يف الـ15 من العمر، وبحث عن العزلة 

فلم يكتف برف�س اإجراء مقابالت �سحافية 

وتلفزيونيــــــة بــــــل ف�سل العي�ــــــس مبفرده يف 

بلــــــدة ريفية مع كالب احلرا�ســــــة، ون�رس اأول 

رواية لــــــه يف جملة »�ستوري« يف العام 1940 

وتلتهــــــا �سل�سلة ق�س�س �سغــــــرية يف جمالت 

»هاربــــــر« و»اإ�سكواير« وغريها ولكنه مل يلفت 

انتبــــــاه الكثريين اإل بعد ن�ــــــرس رواية »كات�رس 

اإن ذي راي« يف العــــــام 1951 التــــــي منحته 
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مريكي،  ح�ســــــوراً كبــــــرياً يف عامل اخليــــــال الأ

وعاد �سالينغــــــر بعد هذه الرواية اإىل الكتابة 

يف جملة »ذي نيويوركر« قبل اإطالق روايات 

منها »ناين �ستوريــــــز« )1953( و»فراين اإند 

زوي« )1961( و»رايــــــز هــــــاي ذي روفبيــــــم« 

و»�ساميور اآن اإنرتوداك�سن« )1962(. 

 وتزوج املوؤلف الراحل بكلري دوغال�س يف 

العام 1953 ولديه منهــــــا ابنة موؤلفة تدعى 

مارغريت وابــــــن ممثل يدعــــــى ماثيو، لكنه 

طلقهــــــا يف العام 1967، ثم تــــــزوج �سابليغر 

أونيل، ول  يف الثمانينيــــــات باملمر�سة كولني ا

أة  يعرف عن زواجهما �ســــــيء ما عدا اأن املرا

احرتمــــــت رغبة زوجها بالعزلــــــة ومل تتحدث 

علناً عن عالقتهما، وقد و�سف اأحد مرا�سلي 

يونايتد بر�ــــــس اإنرتنا�سونال الذي بات قريبا 

أنــــــه كان طويل القامة �ساحب  من �سالينغر با

)12(
أبي�س ال�سعر، كث احلاجبني.  الوجه، ا

�ملك�سيك ت�ستح�رش روح د�يل: 

اأقامت مدينة مرييــــــدا، �رسقي املك�سيك، 

معر�ســــــا فنيا عــــــن اأعمال وحيــــــاة عبقري 

�سبــــــاين �سلفادور دايل  ال�رسياليــــــة الر�سام الإ

اإحياء للذكرى الـ21 لوفاته.

وقــــــال روخري ميــــــرتي، مديــــــر ال�سوؤون 

الثقافية بحكومة مرييدا املحلية، اإن معر�س 

»دايل يف مرييــــــدا.. نظــــــرات احللم«، وي�سم 

بني جوانبــــــه 93 عمال فنيا �سمن املجموعة 

الفنيــــــة التي يحتفــــــظ بها متحــــــف الفنون 

مبدينة لكورونيا، �سمال غربي اإ�سبانيا.

أق�ســــــام:  وينق�ســــــم املعر�ــــــس اإىل ثالثــــــة ا

لهية« ويحتوي على 56 عمال  »الكوميديا الإ

يطــــــايل يف 1960  ر�سمــــــه دايل للربملــــــان الإ

أليجري، اأحد  وا�ستوحــــــاه من موؤلفات دانتي ا

أ�سطــــــورة الينبوع«  اإيطاليا، و»ا اأكرب �سعــــــراء 

الــــــذي ي�سم 12 لوحــــــة تو�سيحية تعود لعام 

حالم النزوية لرابيليه يف عمله  1974، و»الأ

بنتجــــــرول« الــــــذي يحتوي علــــــى 25 لوحة 

ر�سمها يف 1973.

ي�ســــــار اإىل اأن �سلفــــــادور دايل ولــــــد يف 

أ�سهر  11 مــــــن مايــــــو 1904، وهو يعد مــــــن ا

ر�سامي القرن الع�رسين، وقد متيزت اأعماله 

باتاهها لل�رسيالية، واإىل جانب الر�سم برع 

فالم والنحت،  �سبــــــاين اأي�ساً يف الأ الفنان الإ

حيث نــــــال جائزة عن فيلم الر�سوم املتحركة 

د�ستينــــــو الذي تعاون فيه مــــــع والت ديزين، 

)13(
وقد تويف دايل يف 23 يناير 1989. 
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WWW.REUTERS.COM.
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العرب يف تاريخهم الثقايف اأهل خطابة. قوالوا كالم. اأرخوا حلياتهم بلغة 

النرث كما ال�صعر. ويف كال املجالني اأبدعوا ن�صو�صاً، من احلكاية اإىل الق�صيدة 

اإىل املقامة اإىل الن�س املقد�س.

حاملوا القلم هوؤالء، اأجادوا يف نرثهم كما �صعرهم. وكان لل�صعر الن�صيب 

الواف������ر، نظراً لنمط حياتهم االجتماعي القائم على الرتحال يف اأغلبه. وظّل 

❁

ò
باحث �سوري.

ابن الــــــــــــوردي

❁
عر�ض وتقدمي : حممد �سليمان ح�سن
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ال�سعر رح������ال قواله حتى ا�ستقروا، فاأجادوا 

يف الن������ر كما ط������وروا يف ال�سعر من املطيور 

اإىل امل�سكون.

ابن ال������وردي، عم������ر بن املظف������ر، اأحد 

ال�سع������راء الذين خلدتهم دف������وف الكتب يف 

�سالمي- ونقلته  التاريخ الثقايف العربي -الإ

وراق باأحبارها من القدمي اإىل 
ل�س������ن والأ الأ

احلديث.

يف رحلة البحث ع������ن جدل العالقة بني 

الرتاث واملعا�رصة، برزت هذه ال�سخ�سية اإىل 

النور كما غريها الكثري على اأيدي املحققني. 

وه������م �سنف من الكتاب العاملني على قراءة 

الن�سو�������ض باأ�سولها. يف�رصون ما غم�ض من 

ألفاظها،  اأقواله������ا، ويب�سطون ما اعت������ور من ا

وبني �سب������ط وت�سنيف وحتقي������ق وتعريف، 

باملقابل������ة واملوا�سف������ة يخ������رج اإلين������ا اأولئك 

ال�سعراء وكاأنهم بيننا.

رحلتن������ا ه������ذه، جول������ة يف دي������وان »ابن 

ال������وردي، عمر بن املظفر«. ق������ام بتحقيقها 

والتعليق عليه������ا وجمع ملحقاته������ا الدكتور 

دب العربي »اأحمد فوزي  أ�ستاذ الأ املحق������ق وا

الهي������ب«. الكتاب �سدر ع������ن داري ن�رصهما: 

موؤ�س�سة الر�سالة يف بريوت والدار العامرة يف 

دم�سق. جاء هذا الكتاب يف /551/ �سفحة 

من القطــــــع الكبري. نحاول يف هذه العجالة، 

تقدمي ملحــــــة عن الكتاب وم�سمونيته، اآملني 

فادة. الإ

❁    ❁    ❁

جاء يف تقــــــدمي الديوان مــــــا م�سمونه: 

»�سهد الع�رس اململوكــــــي انت�سارات عظيمة 

على ال�سليبيني والتتار، وترك يف كل مدينة 

ثار  يف م�ــــــرس وال�ســــــام عــــــدداً كبرياً مــــــن الآ

املعمارية الع�سكرية واملدنية املتنوعة، وخلف 

أدبيــــــة ل ميكن  مو�سوعــــــات وكتبــــــاً علمية وا

ال�ستغناء عنها.

وابــــــن الــــــوردي �ساعــــــر هــــــذه احلقبــــــة 

التاريخيــــــة، فهــــــو َمْعلم هام مــــــن معامل هذا 

الع�رس، يعطينا من خــــــالل �سعره ومقاماته 

وخطبه �ســــــورة وا�سحة عن هــــــذا الع�رس، 

ممــــــا اأعطى له قيمة كربى يف درا�سة الع�رس 

واأدبه.

اإن ابن الوردي اإمام بارع يف اللغة والفقه 

دب مفنناً يف العلم، و�سعره اأحلى  والنحو والأ

أ�سحر  من ال�ُسكر واأعلى قيمة من اجلوهر، وا

من عيون الغيــــــد، واأبهى من الوجنات ذوات 

التوريد، فقد جمع بــــــني احلالوة والطالوة 

واجلزالة. وهذا ما نراه يف ديوانه.
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فهو يقول: يقف الناظر يف جمموعي هذا 

على و�سف عذار احلبيب وخده، ونعت ردفه 

وقــــــده، و�سكوى ع�سقه و�ســــــده، وذم ال�سيء 

وحمده، ومدح ال�سخ�س لرفده، وجزر القول 

ومده.

❁    ❁    ❁

ترجمة �بن �لوردي:

هــــــو عمر بن املظفر بــــــن عمر بن حممد 

بن اأبي الفوار�س املعري احللبي، زين الدين 

بن الوردي الفقيه ال�سافعي ال�ساعر امل�سهور. 

يت�سل ن�سبــــــه باأبي بكر ال�سديق )ر�سي اهلل 

عنه(، وهــــــو ن�سب معــــــروف م�سهور ل �سك 

فيه.

ولــــــد يف معرة النعمان عــــــام /689هـ/، 

ون�ســــــاأ وتفقــــــه يف حلب. اأخذ عــــــن القا�سي 

�ــــــرسف الدين البارزي بحمــــــاة، وعن الفخر 

خطيب جربيــــــن بحلب، وعن �ســــــدر الدين 

حممــــــد بن زين الدين عثمان وكيل بيت املال 

يف القاهــــــرة. تفــــــن يف العلــــــوم، واأجاد يف 

املنظوم واملنثور، ونظمه جيد اإىل الغاية.

َويَل الق�ســــــاء يف منبــــــج و�سيزر، ثم ترك 

أنه ناب فيه يف  ذلــــــك واأقام يف حلب –كمــــــا ا

حلب عن ال�سيخ �سم�ــــــس الدين بن النقيب- 

ثم عــــــزل نف�سه، ولــــــزم ال�ستغــــــال يف العلم 

والت�سنيــــــف، وكان ف�ســــــاًل عــــــن ذلك رجاًل 

�ساحلــــــاً خرياً، ح�سن اخللــــــق، له مقام عند 

النا�س، لزهده وورعه.

ظل مقيمــــــاً يف حلب �ساكناً يف درب بني 

ن بال�سفاحية اإىل اأن  ال�سفاح الذي يعرف الآ

تــــــويّف بالطاعــــــون يف /27/ من ذي احلجة 

/749هـ/ ودفن يف تربة ال�ساحلني.

كان اإماماً بارعاً يف اللغة والفقه والنحو 

دب مفننــــــاً يف العلم، ويوؤيد ذلك موؤلفاته  والأ

أنواع العلوم من نحو وفقه  الكثرية يف �ستــــــى ا

وت�سوف وتاريخ و�سعر واأدب وتف�سري اأحالم 

وجغرافية، وما نظمه فيها من منظومات.
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ومن موؤلفاته:

1- نظم البهجة الوردية يف ثالثة و�ستني 

وخم�سة اآلف بيت.

ألفية ابن معطي. 2- �سوء الدرة على ا

لفية لبن مالك. 3- �رسح الأ

ألفية ابن مالك. 4- اخت�سار ا

5- الر�سالة املهذبة يف امل�سالك امللقبة.

عراب  6- ق�سيــــــدة اللبــــــاب يف علــــــم الإ

و�رسحها.

7- تذكرة الغريب يف النحو.

8- تتمة املخت�رس يف اأخبار الب�رس.

حجار. 9- اأرجوزة يف خوا�س الأ

منطق الطري يف الت�سوف.  -10

امل�سائل امللقبة يف الفرائ�س.  -11

اأرجوزة يف تعبري املنامات.  -12

النفحــــــة، وهــــــي اخت�ســــــار ملحة   -13

عراب. الإ

تي�ســــــري  يف  اخل�سا�ســــــة  حتريــــــر   -14

اخلال�سة.

خريدة العجائب وفريدة الغرائب.  -15

❁    ❁    ❁

خمطوطات �لديو�ن: 

اعتمــــــد املحقــــــق يف عملــــــه هــــــذا على 

خمطوطات �ســــــت. خم�س خمطوطة وواحدة 

مطبوعة طباعة قدمية.

اأولً: خمطوطــــــة مكتبــــــة �سي�ستــــــري بيتي 

يف دبلــــــن: رقمهــــــا /4630/ وح�سل عليها 

من مكتبة املخطوطــــــات يف جامعة الكويت، 

ورقمهــــــا فيها )3127( وعددها )93( ورقة. 

يف كل �سفحــــــة )23( �سطــــــراً، ويحتــــــوي كل 

�سطر علــــــى )11( كلمــــــة و�سطيــــــاً، وخطها 

مقروء بعامة.

ثانيــــــاً: خمطوطة املكتبــــــة الظاهرية يف 

دم�سق: ورقمها يف الظاهرية )4449(.

ثالثاً: خمطوطــــــة املكتبة الظاهرية )ب(: 

ورقمهــــــا )8317( وعددهــــــا )79( ورقــــــة. 

أنها ناق�سة. ويعتقد ا

رابعاً: خمطوطة مكتبــــــة برلني الغربية: 

ورقمهــــــا فيهــــــا )7849/50( وعددها )93( 

ورقة.

خام�ساً: خمطوطة مكتبة ليدن يف هولندا: 

ورقمها )731( وعددها )121( ورقة.

قدميــــــة:  مطبوعــــــة  ن�سخــــــة  �ساد�ســــــاً: 

طبعت عام )1300هـــــــ( يف مطبعة اجلوائب 

بالق�سطنطينيــــــة. وعــــــدد �سفحاتها )211( 

�سفحة.

أ�سعــــــد  ا مكتبــــــة  خمطوطــــــة  �سابعــــــاً: 

أفنــــــدي ال�سليمانية يف ا�سطنبــــــول: ورقمها  ا

.)1/2608(

❁    ❁    ❁
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منهج �لتحقيق:

- اعتمــــــد املحقق يف منهــــــج عمله على 

خمطوطة »�سي�ستري بيتي« كاأ�سل للمقالة مع 

أثبت ال�سواب يف املنت عند  خرى، وا الن�سخ الأ

أ�سار يف احلوا�سي  وجود خالف بني الن�سخ، وا

اإىل بقية الروايات يف خمتلف ن�سخ الديوان، 

خرى املخطوطة. وامل�سادر الأ

أثبت جميع ال�سعــــــر يف الن�سخ ال�ست،  - ا

وكذلك يف النر.

- اأثبت يف نهاية الديوان ثالث جمموعات 

�سعرية م�ستقلة.

حاديــــــث وال�سعر  يــــــات والأ - خــــــّرج الآ

قوال البالغية  مثال وامل�سطلحــــــات والأ والأ

والفقهية.

عالم الــــــواردة يف  - ترجــــــم باإيجــــــاز لالأ

الديوان.

- ف�ســــــل بني النر وال�سعــــــر يف ق�سمني 

متتاليني.

❁    ❁    ❁

�لق�سم �لنرثي:

يف الق�سم النري من الديوان يقدم )ابن 

الــــــوردي( جمموعــــــة من الن�سو�ــــــس النرية 

املو�ســــــاة بال�سعــــــر حتت عنــــــوان »املقامات« 

نطاكية  وهي: املقامة ال�سوفيــــــة واملقامة الأ

واملقامة املنبجية واملقامة امل�سهدية. اإ�سافة 

اإىل اإجــــــازات بقــــــراءة اخلال�ســــــة لعدة كتب 

ور�سائل وجوابــــــات ونواظم �سعرية ملنا�سبات 

اجتماعية و�سيا�سية.

متيز عمله ال�سعــــــري بالتحديد الزماين 

واملكاين و�سخو�س عملــــــه وتو�سية ذلك بلغة 

أو  نرية ونظــــــم �سعري يعرب عــــــن املو�سوع. ا

بتحليــــــل وتدقيــــــق ملبنى ر�سائلــــــه. وجوابات 

منطقية ملا �سئل عنه. وهي يف ذلك كله متمم 

لعمله قائم به.

❁    ❁    ❁

�لق�سم �ل�سعري:

وفيــــــه مقطوعات عدة. لي�ست على وارد 

الت�سميــــــل، بل التفريق. وهــــــي يف جمموعها 

منا�سبــــــات.  أو  ا ملو�سوعــــــات  منظومــــــات 

أو اأماكن، لتو�سيفات، بل لطباق  ل�سخ�سيات ا

وجنا�ــــــس. ويف مقولت القــــــول حتت عنوان 

)قــــــال(. ويف كل ذلك لغــــــة ال�ساعر وو�سفه 

وروؤيته وبدعته ال�سعرية.

❁    ❁    ❁
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من لمية ابن الوردي هذه املقطوعة..

غ������اين و�ل���غ���زْل �ع���ت���زل ذْك�����ر �الأ

َم���ْن ه��زْل �لف�سَل وج��ان��ْب  وق���ِل 

��ب��ا �ل�����سِّ ي�������ام  الأ �ل����ذك����رى  ودِع 

���ب���ا جن������ٌم �أف������ْل ي�����ام �ل�������سِّ ف�����الأ

ق�����س��ي��ت��ه��ا ع���ي�������س���ٍة  �أح����ل����ى  �إنرّ 

ث���������ممُ ح���ْل ����ه����ا و�الإ �تمُ ذه����ب����ْت ل����ذمَّ

 و�ت�������رِك �ل����غ����ادَة الحت���ف���ل بها

مت�������سِ يف ع�����ٍز وت�����رف�����ْع وجت����ْل

آل�����ة ل���ه���ِو �أط���رب���ْت َو�ْل��������َه َع�����ْن �

م���������رد م�����رجت �ل���ك���ف���ْل وع�������ِن �الأ

ى تنك�سف �سم�س �ل�سحى �إن تبدرّ

���س��ْل ب��االأ ي�����زري  م���ا����س  م���ا  و�إذ� 

���س��ن��ًا ب���ال���ب���دِر  ق�����س��ن��اه  �إْن  ز�َد 

وع����دل����ن����اهمُ ب���غ�������س���ٍن ف���اع���ت���دْل

�ل��ذي ح�سِن  منتهَى  يف  و�ف��ت��ك��ْر 

�أن������َت ت����ه����و�همُ جت����ْد �أم�������رً� ج��ل��ْل

م��ا �هلِل  ف����ت����ق����وى  �هلل  و�ت����������ِق 

�إالرّ و���س��ْل �م�����رٍئ  ق��ل��َب  ج�����اوزْت 
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ة، وهي ميزة  �لطرب �سمة �أ�سا�سية من �سمات �ملو�سيقا �لعربية و�ل�رشقيرّ

خرى.. قد ال جندها يف �أيِّ مو�سيقا من مو�سيقا �ل�سعوب �الأ

مرور  وم��ع  يقاعي،  �الإ �النفعال  �أو  �لتو�فق  من  نوًعا  ك��ان  بد�ياته 

�أو �لعاطفي بني �ملو�سيقا  يقاعي  ل �إىل نوع من �لتو�فق �الإ �لوقت حتومَّ

ن�سان هو كائن �إيقاعي يعي�س  يقاع كان �لبد�ية، فاالإ وبني �مل�ستمع، و�الإ

ن�سان،  ا �إيقاعات د�خلية لالإ �سمن منظومة �إيقاعية كاملة، وهناك �أي�سً

الطرب يف مو�سيقا العرب
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ن�سان  يقاع.. و�ل�سهيق و�لزفري هو تتابع �إيقاعي.. و�الإ فنب�س �لقلب هو نوع من �الإ

يقاع  عندما ي�ستمع �إىل حلن مو�سيقي فيه �إيقاع يحاول �أن يتو�فق مع هذ� �الإ

يقاعية �لتي يعي�س  ن �ملنظومة �الإ ب�سكل ما- وهذ� �لتو�فق �سيزيد من نب�سه الأ

ن�سان �ختلفت.. فيها �الإ

كافًيا  كان  �ل�سعر  و�إيقاع  �لطرب..  ال�ستثارة  يكفي  يقاع  �الإ كان  �لبد�ية  يف 

ا.. وبعد ذلك كان ال بد �أن تدخل �ملو�سيقا، �لتي كانت يف  ال�ستثارة �لطرب �أي�سً

�سو�ت  يقاع وق�سرية �جلملة �للحنية، وتبد�أ من منطقة �الأ �لبد�ية مر�فقة لالإ

تعود  ثم  ذروتها  �إىل  �ملو�سيقا  ت�سل  �أن  �إىل  ة  ح��درّ وتتز�يد  وتت�سارع  �ملنخف�سة، 

حدة  تز�يد  مع  �لطرب  ��ستثارة  وت��ب��د�أ  �للحنية،  �جلملة  وتنتهي  فتنخف�س 

�سو�ت، و�لطرب ال يقف عند هذ� �حلد، فهناك �لطرب �لعاطفي �لذي يتنوع  �الأ

ن�سان )�حلزن، �لفرح، �ل�سعور بالوحدة، �لغربة..( بتنوع �لعو�طف لدى �الإ

ن�سان وخمزون ذ�كرته �ملختلفة فتحتل  �أما »�ملالئمة« �لتي تتعلق بنف�سية �الإ

ل �لطرب، من طرب حما�سي فيه �لكثري من �خلروج عن  هم حيث يتحورّ �لدور �الأ

�لطور، �إىل طرب فيه �لكثري من �لدور للنف�س وللروح وللعاطفة.. ويعد �لتكر�ر 

ثر،  �لعربية، ذ�ت مدلوالت بالغة �الأ �سة للطرب، فمو�سيقانا  �لعو�مل �ملحررّ من 

وهذ� ما يطلق عليه »�سفة �لرجوع �إىل �لقر�ر« �لتي حتدد ��سم �ملقام �ملو�سيقي، 

�ملتبعة،  و�لقو�لب  �لتاأليف  نوع  �إىل  تعود  �لعربية  �ملو�سيقا  يف  �لتكر�ر  وق�سية 

�لتي تنطلق من �لقر�ر وال تلبث �أن تعود �إليه، لتح�سل �لن�سوة �لتي ينتظرها 

د على هذ� �لنوع من �ملو�سيقا و�سبب ذلك يعود  نه تعورّ �مل�ستمع، وال غنى عنها، الأ

�إىل �رتباط �للحن بال�سعر �أو بالكلمة �ملغناة، وهذ� له دوره �لكبري يف �حلدرّ من 

�نطالق مو�سيقانا �لعربية.. من هنا كانت �لدعوة �إىل تاأليف مو�سيقا مدرو�سة 

بعيدة عن �لغريزية، تكون ذ�ت حركة متتالية، ويقودها هدف معني، ال تكتمل 

عنا�رشه �إال من خالل �ملتابعة �لو�عية و�لثقافة و�لعلم.

�مللحن  جترب  �لتي  و�لكلمة  �ل�سعر  عن  �البتعاد  يجب  �لتطور،  �أج��ل  وم��ن 
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�رشوب  ن  الأ �لفكرة،  هذه  مع  نختلف  وهنا  �لكلمة..  باإيقاع  �ملو�سيقي  و�ملوؤلف 

آفاًقا جديدة ميكن  �ل�سعر وطاقاتها �ملو�سيقية �ملتنوعة تفتح للموؤلف �ملو�سيقي �

�أنه يحق  �أن ت�ستغلها �ملو�سيقا، ولنا يف فن �ملو�سحات خري مثال.. ونحن نعرف 

نها  م، وي�ستطيع �أن يلورّ �سلي، وعلى �لنغمة �الأ د على �لبيت �الأ للمو�سيقي �أن يتمررّ

كيف  �مللحن  �إذ� عرف  باملو�سيقا  ت�سحن  �أن  و�لكلمة ميكن  ي�ساء،  كما  رها  ويحورّ

�لكامنة م�ستعيًنا  ر طاقاتها  ويفجرّ باملو�سيقا،  ي�سحنها  وكيف  يده عليها.  ي�سع 

ا �لتفعيلة فهي طاقة  خرى كال�سورة و�لفكرة و�خليال.. �أمرّ بكل عنا�رش �ل�سعر �الأ

�سو�ت  �الأ عام  وب�سكل  ى.  �ملقفرّ �ل�سعري  �لبيت  �أ���رش  من  �ملو�سيقا  ح��ررت  جديدة 

فكار �ملو�سيقية �لتي يريدها  عندنا غري موؤهلة تاأهياًل مو�سيقًيا، يتيح لها تلبية �الأ

مو�سيقية  طبقات  �سمن  تنح�رش  كلها،  نقل  مل  �إن  فمعظمها  �ملو�سيقي،  �ملوؤلف 

نها من حرية �لقفز�ت  حمدودة �إ�سافة �إىل عدم وجود عن�رش �لتدريب �لذي ميكرّ

�أفكار �ملوؤلف �ملو�سيقية �لبحتة، فلو كان لدينا  و�لتالعب �ل�سوتي، �لتي تخدم 

»�أوبر�« يتعامل معها �ملوؤلف تعاماًل مو�سيقًيا كاماًل، �أي يعامل �ل�سوت �لب�رشي 

الت �ملو�سيقية كان ميكن �العتماد عليها وتاأليف �أنو�ع مو�سيقية  كما يعامل �الآ

جادة تخدم �لهدف �ملق�سود �لذي حتدثنا عنه، وعلى �أي حال لي�س لدينا- حتى 

ن- مو�سيقا بحتة، ولهذ� كانت �لدعوة �إىل تاأليف مثل هذ� �لنوع من �ملو�سيقا،  �الآ

م��ل حافز يدعو  م��ل، و�الأ �الأ م��ر حلًما بعيًد�، فاإنه يدخل يف رح��اب  �الأ ولو كان 

للتفاوؤل..

�ملو�سيقا  �لوهاب يف جتديد  �ملو�سيقار �خلالد حممد عبد  لعبه  �لذي  �لدور 

�لعربية، يف جمال �لطرب يتجلى ب�سورة و��سحة يف ق�سيدة »يا جارة �لو�دي« 

�لتي تعد نقلة نوعية من حيث �نتقاء �لكلمة وب�سط �مل�ساحات �ل�سوتية �لغنائية 

�ملدرو�سة، �إ�سافة �إىل �لطرب �لر�قي.. »يا جارة �لو�دي« كانت حدًثا مهًما يف عامل 

وهذ�  بنغمة �حل�سيني،  و�أنهاها  �لبياتي،  نغمة  بد�أها من  �لعربي، فقد  �لطرب 

يخالف �لعادة �لتي كانت متبعة �سابًقا يف غناء �لق�سائد �ل�سعرية، حيث كانت 
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تبد�أ وتنتهي بالنغمة نف�سها، وهنا يكمن جتديد عبد �لوهاب يف �لطرب �لعربي 

ها �لنقاد مبثابة �إعالن ��ستقالل ل�سوت عبد �لوهاب عن مالمح غناء �ل�سيخ  ويعدرّ

�سالمة حجازي و�ل�سيخ �سيد دروي�س..

�إىل  �ل��وه��اب، فتعترب مبثابة ميل  ل��دى حممد عبد  »�مل��ون��ول��وج«  �أم��ا مرحلة 

قرب �إىل �لغربي منه �إىل  لقائي �الأ �سلوب �الإ �لتعبري يف �لغناء وفيه �قرتب من �الأ

�ل�رشقي.. بعيًد� عن �لتطريب �حلريف، وتعدرّ �أغنية، »يف �لليل ملا خلي« من �أهم 

�أغنيات هذه �ملرحلة يف عمقها �لوجد�ين، وقوتها �لتعبريية وت�سويرها �ملبدع..

نه جعل لكل مو�ل ليايَل  �ل« فال �سك �أن عبد �لوهاب »�سيد �ملو�ل« الأ �أما »�ملورّ

�أن يعرف  �أن ت�ستبدلها بلياٍل �أخرى، وميكن للمتتبع لفنه  خا�سة به، ال ميكن 

ل يف �لنهاية قمة �لطرب و�لن�سوة �لفنية �لتي تتفاعل  �ملو�ل �لقادم بعده، وت�سكرّ

ن�سانية. حا�سي�س �الإ معها �الأ
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